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REȘIȚA. Noile construcții de locuințe schimbă înfățișarea vechii așezări muncitorești

Publicăm, spre dezbatere publică

Odată cu noul an 1976, am înce
put un nou cincinal, care inaugu
rează o etapă nouă, superioară în 
ascensiunea viguroasă a patriei 
noastre pe drumul edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. O perioadă în care România 
se va situa, în continuare, în rîn- 
dul țărilor cu un înalt dinamism al 
dezvoltării economice, pe temelia 
de granit a indus
trializării socialis- ' 
te, în care își va 
spori și moderniza 
puternic potenția
lul său productiv, 
își va amplifica 
avuția națională. 
Noul cincinal va 
aduce țării, po
porului nostru încă 
2 700 de obiective 
economice ; vor 
înflori în conti
nuare toate zonele 
și județele, pro
ducția industrială 
a fiecărui județ 
urmind să se ri
dice la minimum 
10 miliarde lei ; 
120 de localități 
rurale vor deveni 
orașe, iar 1—1,2 
milioane de oameni vor fi be
neficiari ai noilor locuri de
muncă pe care le vom crea ; se 
vor construi 810 000 apartamente ; 
pe baza creșterii producției mate
riale, a venitului național, vor spori 
veniturile noastre, ale tuturor, se 
vor îmbunătăți continuu condițiile 
de viață, materiale și spirituale, 
ale întregului popor.

Desigur, sînt numai cîteva dintre 
obiectivele mărețe stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului pen
tru actualul cincinal, obiective a 
căror înfăptuire cere muncă din 
partea fiecăruia și a tuturor. Mun
că bine organizată, plină de dărui
re și abnegație în fiecare domeniu 
de activitate, pentru ridica

România pe culmi tot mai Înalte 
de progres și civilizație. Se știe. că 
noul nostru cincinal își propune 
să asigure o largă afirmare a re
voluției tehnico-științifice în toate 
domeniile vieții economico-sociale, 
cu scopul de a asigura creșterea 
mai puternică a forțelor de pro
ducție, de a face munca mai efi
cientă, în interesul sporirii avuției

bine dotat cu mijloacele tehnicii 
moderne. Omul sirguincios, anga
jat cu înaltă responsabilitate în 
Înfăptuirea sarcinilor de care de
pinde accelerarea progresului eco
nomic și social al țării.

Încrederea și optimismul cu care 
oamenii muncii intră în noul an, 
în noul cincinal se întemeiază pe 
rezultatele remarcabile obținute in

„Avem deplina convingere că anul 1976, ca întregul 
cincinal viitor, va aduce poporului nostru noi satisfacții 
în muncă și viață, va adăuga noi și însemnate valori 
tezaurului avuției noastre naționale, va ridica pe o treaptă 
superioară bunăstarea materială și spirituală, gradul 
de civilizație al întregii națiuni socialiste66.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul adresat întregului popor cu prilejul Anului Nou)

naționale șl ridicării, pe această 
bază, a nivelului de 'trai al po
porului. Denumindu-1 cincinal al 
revoluției tehnico-științifice, parti
dul are in vedere un complex de 
direcții de acțiune privind moder
nizarea ramurilor economiei națio
nale, introducerea tehnologiilor a- 
vansate, promovarea unor criterii 
științifice de organizare a proce
selor de producție, aplicarea intensă 
a cuceririlor științei și tehnicii noi 
pentru ridicarea calitativă a pro
ducției, pentru perfecționarea în
tregii activități sociale. Sint para
metri ai unei activități multilate
rale, în care factorul decisiv ră- 
mîne mereu omul. Omul mai bine 
pregătit, omul mai cult, omul mai

cincinalul 1971—1975, care, prin 
munca însuflețită și efortul nepre
cupețit al întregului popor, a fost 
îndeplinit înainte de termen. în 
această perioadă am acumulat mai 
multă putere economică, mai mul
tă experiență pentru noua etapă 
pe care ne-o dorim și mai rodnică, 
și mai bogată în înfăptuiri.

Anul 1976 reprezintă o treaptă 
importantă în înfăptuirea istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, care a des
chis în fața întregului popor o vas
tă perspectivă de muncă și crea
ție, de progres și prosperitate. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, planul pe 1976 asigură, 
prin prevederile sale, o bază co-

respunzătoare de pornire pentru 
realizarea in bune condiții a nou
lui cincinal, a Directivelor Con
gresului al XI-lea al partidului. 
El concretizează sarcini și obiec
tive în strînsă concordanță cu ce
rințele dezvoltării, în continuare, 
în ritm intens, a tuturor ramuri
lor economiei naționale, a județe
lor țării, valorificării la un nivel 

' superior a resur
selor materiale Și 
umane de care 
dispunem, intro
ducerii largi în e- 
conomie a cuceri
rilor științei șl 
tehnicii .moderne, 
creșterii eficienței 
în toate domenii
le de activitate, 
ridicării neconte
nite a nivelului 
de trai.

Iată, de pildă, 
ce creșteri preve
de planul pe 1976 
față de 1975 : pro
ducția industrială
— 10,2 la sută : 
producția agricolă
— 15—26,6 la 
sută ; volumul in
vestițiilor — 19,4

Ia sută : comerțul exterior — 
17,8 la sută ; productivitatea mun
cii — 8,5 la sută ; venitul național — 
10,5 la sută ; veniturile reale pe un 
locuitor — 8—8,5 la sută. Cu toții, 
la locurile noastre de muncă, sîn- 
tem chemați să facem totul pentru 
a înfăptui exemplar sarcinile și 
obiectivele mobilizatoare stabilite 
de partid pentru anul 1976, aceas
ta avînd o deosebită importanță 
pentru desfășurarea cu succes a 
întregii activități în perioada nou
lui cincinal.

PROIECTUL PROGRAMULUI DE MĂSURI 
pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier 

în perioada 1976-2010 în paginile 3—4

ÎN ZIARUL DE AZI:

© ,,Din primele zile ale 
noului an, puteți conta 
pe produsele contracta
te" © O nouă și impor
tantă creație a științei și 
tehnicii românești - Be- 
tatronul defectoscopic 
BEȚI — 21 de 15 milioa-
ne electronvolți © Se ex
tinde și se modernizează 
rețeaua rutieră © La zi, 
in agricultură : Fertiliza
rea ogoarelor cu îngră
șăminte naturale ® Car
tea școlară în anul edito
rial 1976 © Sport: Pre
gătirile sportivilor ro
mâni pentru Jocurile O- 
limpice de iarnă © Ru
bricile noastre : Adno-

(Continuare în pag. a H-a)

DEBUT DE PLAN

tări, Faptul divers, Din 
țările socialiste, De pre

tutindeni

Prezent și viitor,• •

sub egida umanismului
Izolată de 

și factorii 
facilitează 

dezvoltarea

matica lui 
condițiile 
sociali ce 
sau inhibă
personalității și reali
zarea unei existente 
demne umane.

Integrînd dezvolta
rea personalității u- 
mane in social, apă- 
rînd-o de orice formă 
de asuprire națională 
și rasială, umanismul 
socialist, promovat și 
înfăptuit cu consec
vență prin întreaga 
politică și activitate a 
Partidului ~ 
Român, se 
o treaptă

Politica 
externă a statului nos
tru, Programul parti
dului, obiectivele pla
nului de dezvoltare 
economică și socială

Comunist 
situează pe 
superioară.
internă și

■f £
este un

Renaș- 
secolele

însemnări de acad.
Ștefan MILCU

a anului 1976 la 
Cimpia Turzii, e- 

comunistului Iacob 
otel pe acest an — 
dintre cele mai re-

VESTI ALE
9

Z’î J Prima șarjă de oțel 
„Industria sirmei" din 
laborată de formația

Bordeian, a dat tonul producției de 
oțel aliat pentru autoturisme, unul
cente sortimente asimilate în fabricație. După acestea, 
toate șarjele din primele cinci zile ale ânului au întrunit 
aceleași calități excepționale. în cursul anului urmează 
a se asimila incă 9 mărci de oțeluri. Toate cuptoarele au 
funcționat ireproșabil. Cuptorul electric nr. 3, bunăoară, 
a dat cea de-a 1 105-a șarjă pe aceeași vatră.

Succese deosebite s-au obținut și în alte unități in
dustriale ale județului Cluj. La Combinatul de lianți 
și materiale refractare din Turda s-au evidențiat în mod 
cu totul deosebit echipele lui Nicolae Gbnczi de la cup
toarele de clincher și Andrei Bărbuță de la morile de 
ciment. La întreprinderile „Carbochim", „Tehnofrig", 
„Unirea", „Metalul roșu", combinatul de piele și încăl
țăminte „Clujeana" etc., anul 1976 a debutat cu bune re
zultate în muncă. (Alexandru Mureșan).

r
î? JT1 JI I” cea mai veche vatr& siderurgică a 
jLlffjiȚ) A A A țării. Reșița, din primele zile ale noului 

an, furnaliștii, oțelarii, cocsarii, lamina- 
toriștil s-au aflat la datorie, toate agregatele combina
tului reșițean funcționind la parametrii superiori. Pro
ducția sporită din aceste zile s-a realizat, îndeosebi, pe 
seama creșterii productivității muncii și economiilor de 
materii prime și materiale. (Nicolae Cătană).

RTTC7 Ă JI Producția din acest an a fost temeinic 
DUlt/lU pregătită sub raport tehnic și organizato- 

ric. incă cu mult înainte de către colecti
vul întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă din 
Buzău. Formațiile de lucru din secția zincare, unde in 
ultimele zile s-a muncit fără întrerupere, au înregistrat 
primele rezultate remarcabile. In celelalte secții ale 
marii unități buzoiene, reluarea lucrului s-a făcut in 
condiții normale, nesemnalindu-se absențe, iar buna 
întreținere a instalațiilor a permis ca acestea să func
ționeze la parametrii maximi încă din primele ore de 
muncă. Colectivul întreprinderii este hotărît ca în acest 
an să înscrie realizări exemplare în marea bătălie pen
tru înfăptuirea sarcinilor noului cincinal. (Mihai Bâzu).

HĂRNICIEI
f'i 4 Ț /JT1!' In cursul zilei de 3 ianuarie au fost 
Vr/Hj-rl/1. încheiate reparațiile anuale planifi- 

cate ale laminorului Slebing de pe 
platforma siderurgică de la Galați. Operația 
care amintim a mobilizat de-a lungul mai 1 
tor zile peste 800 de oameni (personalul de întreți
nere al laminorului, muncitori și specialiști de la uzina 
de piese de schimb și reparații siderurgice, de la uzina 
de producere și distribuire a energiei în siderurgie, din 
cadrul secțiilor de întreținere și reparații energetice și 
mecanice ale .uzinei de laminate plate etc.). S-a lucrat 
fără întrerupere în trei schimburi și schimburi prelun
gite. reușindu-se să se înlocuiască un volum de peste 
1.500 tone piese de 2 2"? __  __ . ■ • ■
etc. (Dan Plăeșu).

i de 
mul-

schimb, 3 000 tone material refractar

La Rafinăria Ploiești-Sud, ope- 
____11, _ _ , . ’ rii s-au aflat 
în permanență la posturile lor de 
atent pe tablourile de comandă

jrjr OTF^T’I Rafinăria Ploieșt
Jt Azv/AALf? 1 1 ratorii, maiștrii, inginer

lucru, supraveghind
buna funcționare a fiecărei instalații, a fiecărui utilaj. 
De pildă, la instalația de hidrofinare parametrii proiec
tați au fost atinși cu 6 luni mai devreme. Din primele 
zile ale anului, întregul colectiv se ocupă cu răspundere 
pentru a nu se risipi nici un gram de materie primă, 
nici un gram de produs finit. La secțiile de distilare 
atmosferică nr. 1 și 2, la D A—1 și solventare s-au în
registrat primele economii la consumurile tehnologice și 
la unele materiale auxiliare. (Constantin Căpraru).

MJTîRțȚG Chimiștii de la combinatul „Azo- 
IVKJ mureș" din Tg. Mureș — unitate care

realizează aproape 20 la sută din în
treaga producție de îngrășăminte cu azot a țării 
— au muncit în aceste zile cu însuflețire pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor pe acest an. Astfel, chi
miștii tirgumureșeni au pus la dispoziția agriculturii 
azotat de amoniu și uree pentru fertilizarea a circa 
3 000 ha.

Și la Combinatul chimic din Tirnăveni au fost consem
nate importante realizări. La fabrica de carbid, de 
exemplu, au fost elaborate importante cantități de car
bid. toate instalațiile funcționind la parametrii prevăzuți. 
Bune rezultate au dobindit brigăzile tineretului de la 
cuptorul nr. 6, recent pus în funcțiune după reparațiile 
capitale. (Agerpres).

It/TJTTI? JȚQ Chimiștii de la c< 
lri U mureș" din Tg. Mureș

Imagini de munca din primele zile ale acestui an. în fotografia din stingă, 
oțelari de la întreprinderea de mașini grele din București; în cea din dreapta 
— operatori care dirijează procesul de 

fibre sintetice
producțio la Combinatul de fire și 
Săvinești

începutul de an, in
trarea într-o nouă e- 
tapă de activitate 
constructivă ne su
gerează cîteva firești 
meditații asupra viito
rului. Asupra îndato
ririi de „a-1 gîndi" în 
chip umanist. prin 
prisma umanismului 
societății noastre so
cialiste. Mai întîi, o 
succintă rememorare 
cu caracter istoric.

Umanismul este in
vocat cu o frecvență 
crescindă în cele mai 
diferite situații și ac
țiuni în viata socială 
contemporană. Acestea 
sînt atît de diferite 
incit, inevitabil. înțe
lesul acordat, umanis
mului este diferit și 
nici nu poate fi alt
fel, deși în toate va
riantele. omul — cu 
problematica com-' 
plexă a existenței și 
sensului ei — 
factor comun.

Umanismul 
terii apare în
XIV—XV ca o reacție 
împotriva dogmatis
mului clerical, a In
chiziției și a minima
lizării omului, privit 
ca o ființă slabă, lip
sită de apărare, do
minată de divinitate. 
El a recunoscut omul 
ca valoare supremă în 
univers, legitimînd 
dezvoltarea liberă a 
personalității sale și 
lupta pentru o. exis
tență demnă și feri
cită.

Este evident că a- 
ceastă variantă de u- 
manism, ce a avut o 
puternică influentă în 
apariția iluminismului 
și a revoluțiilor bur
gheze. nu poate fi ac
ceptată sub această 
formă exclusivă, care 
face abstracție de 
transformările sociale, 
de cuceririle științelor 
naturii, de profundele 
schimbări ce s-au pro
dus în concepția des
pre om, natură și so
cietate.

Apariția marxismu
lui și 
cietății 
berată 
omului 
au generat o nouă for
mă de umanism, mai 
bogată, mai profundă, 
mai corespunzătoare 
esenței lui definitorii. 
Este evident că un u- 
manism fără elibera
rea socială a omului 
nu poate fi decit 
o ideologie abstractă, 
care consideră proble-

înfăptuirea so- 
socialiste, eli
de exploatarea 
de către om,

au creat șl continuă să 
dcsăvîrșească condi
țiile de realizare ale 
umanismului socialist. 
Apelul lansat către 
toate popoarele lumii, 
de la tribuna Marii 
Adunări Naționale, de 
președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este o vi
brantă chemare pen
tru pace și colaborare 
constructivă în servi
ciul fericirii oameni
lor, prosperității eco
nomice și culturale.

în logica trecerii de 
la deziderat la reali
zare, știința și tehni
ca au un rol decisiv 
în umanismul modern. 
Este evident că nu
mai punînd știința și 
aplicațiile ei în servi
ciul progresului social, 
vom crea premisele 
perfecționării perso
nalității și realizării 
unei existente umane 
demne, așa cum este 
ea prefigurată în Co
dul etic, în Programul 
Partidului Comunist 
Român. Planurile cin
cinale 
noastre
permis prospectarea și 
atingerea succesivă a 
etapelor ce au marcat 
realizările remarcabile 
obținute de poporul 
nostru. Noul plan cin
cinal 1976—1980 pros
pectează, de astă-dată. 
în complexitatea Iui, 
realizarea revoluției

ale societății 
socialiste au

tehnico-științifice In 
țara noastră — misiu
ne de onoare a oame
nilor de știință, a spe
cialiștilor și cercetăto
rilor, a tuturor oame
nilor muncii. Caracte
rul profund construc
tiv al obiectivelor de 
plan, aspirația spre 
desăvirșire și proiecta
rea rezultatelor în ser
viciul păcii și al omu
lui, le conferă calități 
morale care însufle
țesc conștiințele în 
elanul lor creator. In 
această lumină, nimic 
nu poate fi prea în
drăzneț pentru „a 
gîndi" viitorul într-o 
reprezentare cit mai 
concretă posibil.

Ca în orice acțiune 
umană 
timp, 
gîndirea ei sînt deci
sive. îmbinarea armo
nioasă a originalității 
în concepție 
realismului în 
ție conferă 
nostru plan 
parametrii de 
și depășire, 
puțin 
este cuprinderea prin
cipalelor probleme ce 
trebuie rezolvate și 
trasarea, în consecin
ță, a direcțiilor de 
maxim efort. Amplifi
carea indicelui de in
dustrializare a pro
ducției agricole, I creș
terea bazei tehnico- 
materiale, â industriei 
grele, a producției de 
bunuri de consum la 
toți indicii și în toa
te compartimentele, a 
rețelei energetice; gri
ja științifică față de 
mediul natural ș.a. de- . 
monstrează cu priso
sință caracterul uma
nist, în obiective și în 
gîndire. al construcției 
socialismului în : țara 
noastră.

Inevitabil, acest 
proces, desfășurat în 
cultura materială, se 
va reflecta în ampli
ficarea, diversificarea 
și creșterea calitativă 
a culturii spirituale. 
In scara ei de valori, 
vom regăsi din nou 
prezența umanismu
lui, in respectul per
soanei umane și al 
drepturilor omului, așa 
cum sint formulate în 
legile fundamentale 
alo statului nostru, în 
asimilarea creatoare a 
tradiției și a idealu
rilor luptei seculare a 
poporului nostru pen
tru libertate și pro
gres social.

proiectată în 
organizarea și

și a 
aplica- 
noului 

cincinal 
realizare 
Nu mai 

caracteristică

Foto : S. Cristian

In preajma sosirii lui 1976 
am pus întrebarea : Ce a 
însemnat cincinalul pe care 
l-am încheiat pentru jude
țul Dolj ?

Din răspunsul amplu, 
dens de date și de procente, 
de parametri statistici, teh
nici, economici, financiari, 
furnizat de comitetul jude
țean de partid, desprindem 
două repere cifrice esen
țiale :

• producția globală in
dustrială a județului a fost 
mai mare, in 1975. cu 95.6 
la sută decit cea din 1970 ; 
adică aproape s-a dublat ;

• volumul producției des
tinate exportului a fost, în 
1975, față de aceeași pe
rioadă, de 3.9 ori mal 
mare : aproape împătrită.

Așadar, la ritmurile aces
tui cel mai rodnic cincinal 
al României, Doljul s-a 
Înscris el însuși, asemenea 
atîtor altor județe, ca un ar
gument grăitor. Un argu
ment al puterii de creație a 
poporului 
cu care 
socialistă 
izbînzi în 
— pentru 
urmă a timpului", pentru 
„comprimarea timpului", în 
așa fel îneît rămînerile în 
urmă datorate unor împre
jurări istorice neprielnice,

care-au durat veacuri (îm
prejurări limpede evocate 
în Programul partidului), să 
fie recuperate în ani, in a- 
ceste măsuri ale vremii 
noastre constructive care 
sint mănunchiurile de cite 
cinci ani numite cincinale.

peste 10 000 de apartamen
te. Această realitate a făcut 
ca mai mult 
din populația 
temporane să 
in casă nouă 
de mare oraș 
frumoasă

de jumătate 
Băniei eon- 
locuiască azi 
(O jumătate 

trăind emoția 
a mutatului în

triale moderne complexe... 
„Izbinzile nu vin din țara 
de aer / Ci din grase a- 
dincuri, din snagă..." scrie 
un poet, înțelegînd prin 
snagă — un cuvint al aces
tor locuri — puterea con
cretă, creatoare : puterea

0« JU de mpie
îs/ mal recunoaște lunca ?J»

nostru. al forței 
națiunea noastră 
obține însemnate 
bătălia cu timpul

„ajungerea din

în acest efort de însemnă
tate istorică, formule de bi
lanț ca : „...se dublează" sau 
„...crește de patru ori" — 
uimitoare poate pentru alte 
moduri de a judeca deveni
rea — capătă, aici, la Dolj, 
ca in întreaga țară. înțele
sul cel mai firesc.

...Nimic mai firesc, de 
pildă, decît să auzi localni
cii spunîndu-ți că aici, pe 
malul Jiului de cîmpie, 
— oare își mai recunoaște 
lunca ? — s-au construit, 
numai în ultimii cinci ani,

cămin mai prielnic 1 Cite 
așezări din lume se pot 
mindri cu asemenea per
formanță intru viața civili
zată a cetățenilor lor ?).

Această realitate, exprl- 
mind sporul de bunăstare, 
își are izvorul în sporul de 
forță productivă pe care l-a 
cunoscut municipiul dol- 
jean în ultimii cinci ani, 
spor și el fără precedent, 
dacă ne gîndim că este 
vorba de intrarea în func
țiune, aici, a nu mai puțin 
de șapte noi unități indus-

muncil, 
această 
râm și 
acestei 
cimpia Jiului. Iată, de pil
dă, o succintă listă a mari
lor premiere industriale pe 
care s-au învrednicit să le 
prezinte craiovenii în ulti
mul cincinal :

0 a fost construit cel mai 
mare produs electrotehnic 
din țară : transformatorul- 
bloc de 400 KVA ;
• s-a realizat cea mai 

puternică locomotivă Diesel

zestrea produsă de 
putere. Să rememo- 
alte argumente ale 
forte valorificate în

electrică magistrală din 
țară (4 000 de cai putere) ;

® a intrat în producție, 
într-un răstimp care repre
zintă o performantă, tracto
rul încărcător hidraulic 
(TIH 445) de mare comple
xitate, prin aceasta Doljul 
inscriindu-se ca al doilea 
producător de tractoare al 
țării ;

® au fost realizate pentru 
prima oară, in întreprin
derea specializată a județu
lui, apartamente gata fini
sate. în interior și in ex
terior, care pe șantierele de 
locuințe sint doar asambla
te, obținîndu-se un spor 
considerabil de eficiență.

„Cel mai mare..." „Cel 
mai puternic..." „In ter
menul cel mai scurt..." 
„Pentru prima oară..." „Cel 
mai eficient..." Sînt formu
lări cu care un județ ca 
Doljul — altădată caracte
rizat prin lipsa oricărei in
dustrii — se înfățișează in 
modul cel mai firesc, acum, 
la. început de nou cincinal, 
mîndru că reprezintă o 
forță productivă, o „snagă" 
tehnică și umană care rea
lizează 3,2 la sută din pro
ducția industrială a țării.

Petre DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)
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Pe adresa conducerii întreprinderii 
„Colorom" din Codlea, care asigura 
o bună parte din producția de colo- 
ranți a țării, s-au primit în ultima 
vreme mai multe telexuri priit,, carft 
unele din unitățile beneficiare soli-* 
citau să Ii se confirme dacă pot con
ta, din primele zile ale noului an, pe 
produsele contractate pentru 1976 ; 
și aceasta pentru că unele din aceste 
produse nu erau încă asimilate în 
momentul perfectării contractelor 
economice. Răspunsul conducerii, al 
colectivului întreprinderii din Codlea 
a fost unul singur : „da, puteți con
ta..."

— Deși în anul 1976 — ne spune 
ing. Victor Vartolomei, directorul în
treprinderii — avem de realizat sar
cini mari și complexe; atît sub aspec
tul creșterilor ' cantitative ale pro
ducției, dar mai ales sub cel calita
tiv, sortimental și al eficienței eco
nomice, totuși am dat un răspuns 
ferm beneficiarilor noștri. In acest 
an, din primele zile, noi transpunem 
în viață sarcina ce ne-a fost trasată 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în luna 
iunie anul trecut, privind asigurarea 
unui volum de coloranți și interme
diari cu caracteristici superioare pe 
care industria ușoară și chimică i-au 
adus înainte din import.

îndeplinirea acestei sarcini — de
venită obiectivul numărul unu al în
treprinderii din Codlea — a mobi
lizat, încă din vara anului trecut, for
țele și capacitatea creatoare a colec
tivului. Chimiștii unității au reușit 
să realizeze, pînă la linele anului 
care s-a încheiat, 100 de produse din 
cele aflate pe lista importurilor. A 
fost o activitate complexă, stărui
toare, care a pus în mișcare toate 
resursele materiale din întreprindere, 
inițiativa și capacitatea creatoare a 
colectivului. Cu îndreptățită satisfac
ție, acest colectiv harnic și inimos 
raportează că sarcina încredințată de 
conducerea partidului a fost îndepli
nită, că prin asimilarea în țară a sor
timentelor de coloranți și interme
diari s-au obținut, numai în ultima 
parte a anului trecut, economii de 
peste 15 milioane Iei valută.

Dar problemele mai dificile, deo
sebit de pretențioase, se ridică odată

cu începerea noului an, cînd colec
tivul întreprinderii va trebui să pro
ducă și să livreze industriei ușoare 
și industriei chimice unele dintre 
cele mai importanțe sortimente de 
coloranți și intermediari, să sporească 
mult volumul și gama de coloranți 
asigurați din producția internă. Este 
cazul, între altele, al „familiei" de 
coloranți de dispersie pentru fire și 
fibre poliesterice, al căror volum se 
prevede să crească în anul 1976 de 
10 ori.

— Noii coloranți și intermediari 
— ne-a spus tov. Dumitru Dobrescu, 
inginerul șef al întreprinderii — vor

organizatorice, cum ar fi introduce
rea a trei schimburi complete, și-a 
dublat capacitatea. Tot aici s-a re
nunțat la produsele ajutătoare aduse 
din import, prin înlocuirea lor cu 
produse similare realizate la Com
binatul de celuloză și hîrtie din 
Zărnești ; prin aceasta se economi
sesc fonduri valutare de 500 000 lei.

Cu stăruință și pricepere s-a ac
ționat și in cazul altor instalații, în 
vederea obținerii unor sortimente 
noi de coloranți. între care cei des
tinați pielii artificiale (opt sortimen
te). a căror tehnologie a fost elabo
rată de specialiști ICECHIM, cele 14

Un răspuns ferm al colectivului 
întreprinderii „Colorom44 Codlea

fi realizați cu actualele capacități. 
Or. aceasta a presupus o reconside
rare a tehnologiilor și fluxurilor de 
fabricație ale unora din instalațiile 
unității noastre.

— Care este stadiul acestor pre
gătiri ?

— Care să fie altul decit cel fi
resc, necesar — ne-a răspuns direc
torul întreprinderii. Comunicăm be
neficiarilor că aceste pregătiri au 
fost finalizate. Mai putem spune că 
instalațiile care condiționează înde
plinirea programului de fabricație 
din ianuarie au funcționat încă din 
decembrie anul trecut la parametrii 
prevăzuți pentru prima lună a anu
lui 1976.

La secția unde se vor produce co
loranți de dispersie a fost reorgani
zat întregul flux tehnologic, lucrare 
care a atras după sine rcamplasarea 
utilajelor într-o nouă ordine. Prac
tic, secția are un nou profil, iar ca
pacitatea ei s-a triplat. Acest fapt a 
ridicat o altă problemă : dezvoltarea 
capacității de condiționare a colo- 
ranților. In acest scop s-a recurs la 
instalația de condiționat existentă 
care, prin reorganizarea fluxului 
tehnologic și aplicarea unor măsuri

sortimente de coloranți. pentru mo
bilă sau pigmenții utilizați la fabri
carea lacurilor și vopselelor. Eforturi 
deosebite a solicitat și realizarea 
unor intermediari foarte importanți 
pentru fabricarea coloranților de 
dispersie. Deoarece aceștia nu pu
teau fi produși în instalațiile exis
tente, colectivul întreprinderii a ho- 
tărit să execute o instalație specială 
cu forțe proprii.

— De altfel, a ținut să precizeze 
inginerul șef al unității, orientarea 
noastră principală în noul cincinal 
constă in creșterea gradului de in
tegrare a fabricației, adică în asigu
rarea cu forțe proprii a intermedia
rilor și a altor materiale necesare 
producerii coloranților. Pentru a- 
ceasta, atît serviciul nostru de cer
cetare, cit și ICECHIM depun efor
turi stăruitoare, pe baza unui pro
gram special de cercetare, în vede
rea realizării unui număr însemnat 
de asemenea intermediari. Cercetă
rile sint avansate, astfel că unii din
tre intermediari se află in faza de 
laborator, alții în faza de pilot, iar 
mai mulți in fază industrială.

Mai trebuie subliniat faptul că 
s-au format colective de specialiști

care se deplasează la beneficiari, 
unde participă în mod concret la 
aplicarea tehnologiilor prevăzute de 
folosirea coloranților. De asemenea, 
au fost luate măsuri pentru pregăti
rea tehnico-profesională a întregului 
personal ce va lucra la instalațiile 
în care se obțin noile produse, pen
tru cunoașterea și stăpinirea tehno
logiilor respective. Nu putem înche
ia fără a arăta că, în această amplă 
și importantă acțiune, comitetul și 
organizațiile de partid din între
prindere s-au situat mereu in frun
te, mobilizînd colectivul la transpu
nerea în viață a sarcinilor încre
dințate.

— Colectivul nostru Începe noul 
an cu încredere în forțele și capaci
tatea sa — ne-a relatat tov. Nicolae 
Țîrlea, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Avem asi
gurate condiții pentru a putea des
fășura o activitate rodnică din pri
mele zile.

Organizațiile de partid din între
prindere au acționat fructuos in ulti
ma perioadă a anului trecut ; în 
primul rînd, au concentrat forțele 
comuniștilor, ale specialiștilor și 
muncitorilor în direcția executării 
la timp și la un nivel calitativ su
perior a lucrărilor de amenajare și 
dezvoltare a unor capacități de pro
ducție. Un exemplu pilduitor în a- 
cest sens îl oferă organizațiile de
bază 5 și 7. In al doilea rînd, au
desfășurat o largă muncă politico-
educativă in rîndul colectivului, în
scopul creșterii răspunderii în mun
că, întăririi ordinii și disciplinei la 
toate locurile de producție — aces
tea fiind cerințe hotărîtoare pentru 
realizarea ritmică a planului.

Așadar, la „Colorom" Codlea, pri
mul an al noului cincinal a început 
sub bune auspicii. întregul colectiv 
este hotărît să muncească fără 
preget, cu răspundere, spre a ob
ține zi de zi rezultate la nivelul 
sarcinilor și exigențelor planului pe 
acest an, astfel ca beneficiarii să 
primească ritmic și de calitate su
perioară produsele contractate.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteil"

TULCEA: Piața civicâ a municipiului

răsăm3
Veștile sosite la redacție 

arată că mecanizatorii, co
operatorii și ceilalți lucră
tori din agricultură desfă
șoară, incă din primele zile 
ale anului, o intensă activi
tate pentru pregătirea re
coltei din acest an, de la 
repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole, fertili
zarea ogoarelor și pînă la 
lucrările din livezile de 
pomi și din legumicultura. 
Din aceste activități se de
tașează ca deosebit de im
portantă, pentru această 
perioadă, acțiunea de ferti
lizare a ogoarelor cu îngră
șăminte naturale.

Avantajele folosirii în
grășămintelor organice sint 
bine cunoscute. Pe lîngă 
ridicarea fertilității solului, 
ele contribuie la refacerea 
Însușirilor fizico-chimice 
ale stratului arabil de pă- 
mînt. Mai mult, chiar, în 
condițiile folosirii pe scară 
largă a îngrășămintelor 
chimice, utilizarea gunoiu
lui de grajd devine obliga
torie pentru creșterea con
ținutului de humus din sol. 
Iată de ce fertilizarea unor 
suprafețe cit mai mari cu 
îngrășăminte naturale con
stituie o cale sigură și la 
îndemîna tuturor pentru 
creșterea recoltelor și, în 
mod deosebit, pentru reali
zarea producției de cereale 
— de peste 20,5 milioane 
tone — prevăzută a se ob
ține în primul an al cinci
nalului actual. Sint numai 
citeva argumente care ple
dează convingător pentru

organizarea în fiecare co
mună și sat a unor acțiuni 
de masă spre a se ferti
liza suprafețe cit mai 
întinse cu îngrășăminte na
turale.

Prima problemă care se 
impune în această acțiune 
este folosirea tuturor re
zervelor de îngrășăminte 
organice. Anul trecut, coo
perativele agricole au fo
losit la fertilizarea ogoare
lor aproape 15 milioane 
tone de îngrășăminte na
turale. Este o cantitate 
mai mare decit cea utiliza
tă în anii anteriori. Totuși, 
suprafețele fertilizate cu 
îngrășăminte organice pot 
fi mult mai mari dacă 
avem în vedere că rezer
vele de astfel de îngrășă
minte însumează peste 40 
milioane tone. Ceea ce se 
cere .este numai spirit gos
podăresc din partea con
ducerilor unităților, agrico
le, a consiliilor populare, a 
oamenilor muncii de la 
sate pentru strîngerea, 
transportarea și adminis
trarea lor pe cîmp, spre a 
spori rodnicia pămîntului.

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a 
întocmit un plan de fer
tilizare a ogoarelor cu în
grășăminte naturale, ■ sta
bilind sarcini concrete pen
tru fiecare județ. Potrivit 
acestui plan, în luna ia
nuarie trebuie să fie fer
tilizate 92 000 ha cu 2,3. mi
lioane tone, în luna fe
bruarie — 176 000 ha cu
4,4 milioane tone, iar în

luna martie — 256 000 ha 
cu 6,3 milioane tone. Fap
tul că în toamnă multe 
județe — cum ar fi Timiș, 
Arad, Prahova, Dîmbovița, 
Vrancea, Bacău, Iași, Bo
toșani, Sibiu și altele — 
au depășit cu mult sarci
nile stabilite dovedește că. 
în multe cazuri trebuie 
reexaminate prevederile 
din planul Întocmit de 
minister, ținindu-se seama 
de rezervele mult mai 
mari de îngrășăminte or
ganice care există în fie
care județ. Iată de ce 
acum trebuie să se întoc
mească pentru fiecare uni
tate agricolă în parte pla
nuri de fertilizare a unor 
suprafețe cit mai mari, 
Iuînd în considerație toate 
resursele de îngrășăminte 
organice existente.

O rezervă importantă 
pentru creșterea suprafe
țelor fertilizate cu îngră
șăminte organice o consti
tuie utilizarea dejecțiilor 
de la complexele de creș
tere a animalelor de tip in
dustrial. Deși din punct de 
vedere al conținutului în 
elemente fertilizante — 
azot, fosfor și pota
siu — dejecțiile de la 
complexele de creștere a 
animalelor sint deosebit de 
valoroase, totuși această 
sursă nu este utilizată la 
fertilizarea ogoarelor decit 
în foarte mică măsură. La 
complexele de creștere a a- 
nimalelor de tip industrial, 
îndeosebi la cele de crește
re și îngrășare a porcilor,

există stocuri mari de de
jecții. Pe lingă faptul că 
îngreunează mult acti
vitatea din complexe, ele 
constituie o sursă de po
luare a mediului. Nimic nu 
poate justifica neutilizarea 
dejecțiilor la fertilizarea o- 
goarelor. Reținerea specia
liștilor din unele unități a- 
gricole. motivată prin cos
tul ridicat al transportului 
lor, nu este plauzibilă. Spo
rul de recoltă ce s-ar ob
ține prin fertilizarea ogoa
relor nu numai că acoperă 
cheltuielile cu transportul 
lor, dar ar aduce și impor
tante beneficii unităților a- 
gricole. Iată de ce este o 
necesitate imperioasă ca 
dejecțiile de la complexele 
pentru creșterea animalelor 
să fie folosite la fertilizarea 
ogoarelor.

în județul Prahova exis
tă o bună experiență în ce 
privește folosirea dejecții
lor de la complexele zoo
tehnice. Cooperativa agri
colă Tirgșoru-Vechi, de e- 
xemplu, pe terenurile fer
tilizate cu dejecții de la 
complexul de creștere a 
porcilor de la Stăncești a 
obținut cite 30 000 kg car
tofi și 6 000 kg porumb la 
hectar — iar producția de 
fin a sporit cu 6 000 kg 
la hectar fa(ă de parcele
le nefertilizatc. Pentru u- 
tilizarea tuturor cantități
lor de îngrășăminte natu
rale adunate la complexe
le zootehnice, direcția a- 
gricolă a județului Prahor, 
va a întocmit un plan de

lucru în care se prevede 
ce unități agricole vor 
transporta dejecțiile de la 
complexele de creștere și 
îngrășare a porcilor Stăn
cești și Gherghița și de la 
cel pentru îngrășarea tine
retului taurin de la Bărcă- 
nești. Pe data de 5 ianua
rie a și început transpor
tul acestor îngrășăminte.

Sint și alte surse de în
grășăminte naturale care 
pot și trebuie să fie folo
site la fertilizarea ogoare
lor. In gospodăriile popu
lației de la sate s-au adu
nat cantități mari de gunoi. 
Iată de ce conducerile u- 
nităților agricole, cu spri
jinul comandamentelor co
munale, au datoria de a 
mobiliza pe țăranii coope
ratori la încărcarea mij
loacelor de transport și a- 
poi la împrăștierea îngră
șămintelor pe cimp. Sezo
nul rece trebuie folosit din 
plin pentru organizarea 
transportului la cimp al în
grășămintelor naturale.

Pentru realizarea produc
țiilor agricole vegetale su
perioare prevăzute a se 
obține în anul 1976 este 
necesar ca în aceste zile, 
in fiecare comună și sat, 
cu sprijinul organizațiilor 
de partid, să se organizeze 
ample acțiuni pentru 
transportul la cimp al tu
turor resurselor de gunoi 
de grajd cu care să se fer
tilizeze suprafețe cit mal 
mari.

Aurel PAPADIUC

Meșteșugarii buzoieni 
în sprijinul aprovizionării 

și servirii populației
Aprovizionarea tot mai bună a 

populației cu un sortiment cit 
mai variat de produse, precum 
și extinderea serviciilor a con
stituit în ultimul timp o preo
cupare majoră a U.J.C.M. din 
Buzău. In acest scop au fost 
elaborate programe concrete pri
vind dezvoltarea activităților 
productive care valorifică supe
rior materiile prime existente in 
județ. Pe această bază, au fost 
înființate ateliere și secții de 
croitorie, încălțăminte, tricotaje, 
lenjerie și altele. Rețeaua ma
gazinelor și a unităților de 
desfacere a crescut în ultimul 
an cu 60 de noi unități, majori
tatea amplasate în mediul rural, 
fapt care a contribuit la îmbu
nătățirea aprovizionării satelor 
cu articole de încălțăminte, con
fecții, tricotaje și obiecte de uz 
gospodăresc.

Concomitent cu dezvoltarea 
producției de bunuri de consum 
și a rețelei de desfacere a fost 
lărgită sfera serviciilor către 
populație. în prezent, în orașele 
Buzău. Rm. Sărat și în multe 
alte localități funcționează uni
tăți de reparații pentru aparate 
de radio și televizoare, mașini 
de spălat, de cusut etc. De un 
real folos pentru cetățenii din 
municipiul Buzău este noul com
plex meșteșugăresc situat în 
centrul civic, care reunește uni
tăți de desfacere, ateliere de re
parații pentru aparate electro- 
casnice, unități de coafură, fri
zerie, centru de comandă pentru 
confecții și lenjerie. încă din 
primele zile ale anului 1976, uni
tățile productive, magazinele și 
secțiile prestatoare de servicii 
au trecut la materializarea unor 
programe largi de perfecționare 
a activității, care va contribui și 
mai mult la buna servire a con
sumatorilor, la valorificarea ma
teriilor prime și la utilizarea ra
țională a forței de muncă.

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scînteil”

O NOUĂ Șl IMPORTANTĂ CREAȚIE

Intre problemele complexe pe care 
asimilarea noilor tipuri de autoca
mioane echipate cu motor Diesel le-a 
pus in fața colectivului întreprinderii 
de autocamioane din Brașov a fost 
și aceea a realizării punții din spate 
a autocamioanelor, reper de înalt 
nivel tehnic. Conform tehnologiei fo
losite și recomandate de licențiator, 
acest reper ar fi trebuit executat prin 
forjare. Or. această soluție se dove
dea a fi greoaie și neeconomică. Mai 
întîi, ea presupunea asigurarea unei 
capacități de forjare numai pentru 
acest reper de circa 4 000 metri pă- 
trați. în al doilea rînd, utilajul prin
cipal de forjare ar fi avut dimensiuni 
și greutăți atît de mari îneît, din 
cauza dificultăților pe care le-ar fi 
creat transportul lui, ar fi trebuit să 
fie construit dirbet pe fundație, ope
rație destul de costisitoare. Realiza
rea acestei capacități ar fi costat 
statul nostru cel puțin 34 milioane 
lei valută.

Toate aceste inconveniente au de
terminat specialiștii întreprinderii 
de autocamioane să caute o altă so
luție care să asigure realizarea 
punții din spate în condiții mai eco
nomice. Și această soluție a fost gă
sită. Ea constă în realizarea acestor 
repere prin turnare. La început, li- 
cențiatorul a avut obiecțiuni față 
de soluția propusă, invocînd lipsa 
posibilității de verificare a calității 
interioare a pieselor turnate. Pentru 
rezolvarea acestei probleme, specia
liștii întreprinderii din Brașov au 
solicitat sprijinul Institutului de fi
zică atomică din București.

După cum ne-a spus ing. Ion Bra« 
tu, din cadrul serviciului metalurg- 
șef al întreprinderii de autocamioa
ne, după o muncă laborioasă care a 
necesitat îndelungi căutări și încer
cări, colaborarea dintre specialiștii 
Institutului de fizică atomică din 
București șl cei ai întreprinderii din 
Brașov a fost încununată de succes. 
S-a realizat astfel un betatron pen
tru defectoscopie tip BETI-21, cu o 
energie de 15 milioane electronvolți. 
Este un accelerator de electroni care 
generează radiații X penetrante ce 
permit controlarea structurii pieselor 
din oțel sau fontă cu grosimi de pînă 
la 300 mm. Cu ajutorul acestei insta
lații de o mare complexitate teh
nică, prima de acest gen realizată In 
țara noastră, care funcționează în 
regim industrial, se „privește" în 
corpul piesei, fără vreo influență 
distructivă, permițînd omului să 
descopere chiar și cele mai fine vi
cii ascunse In interiorul metalului, 
în felul acesta se creează condiții de 
a se bara drumul oricărei piese cu 
defecțiuni spre sectoarele de prelu
crare și montaj. Construirea betatro- 
nului pentru defectoscopie BETI-21 
cu energie de 15 milioane electron- 
volți constituie un nou și important 
succes al științei și tehnicii românești 
și demonstrează înalta pregătire a 
cercetătorilor și specialiștilor noștri. 
Succesul este cu atît mai notabil cu 
cit instalația a fost realizată atit sub 
aspectul concepției, cit și al execu
ției, inclusiv al materialelor, în țară.

M. NICOLAE

© Peste 92 la sută din lungimea totală a drumurilor națio
nale sini modernizate ® Circa 26 000 km drumuri naționale 
și locale au acoperămînt de asfalt © în 1976 : acțiuni de 

modernizare și asfaltare pe 1 400 km de drumuri

Panglica nesfîrșită de asfalt a dru
murilor a devenit trăsătura de unire 
a tuturor orașelor, a mii de locali
tăți rurale, combinate și platforme 
industriale ori șantiere de construc
ții. Numai în cincinalul care s-a în
cheiat s-au cheltuit peste 3 miliarde 
lei pentru reamenajarea și moderni
zarea a peste 1 000 km drumuri na
ționale. lărgirea unor importante ar
tere rutiere sau construirea unor pa
saje denivelate, și poduri. De aseme
nea, 413 km drumuri naționale au 
fost asfaltate fără o reconstrucție ge
nerală prealabilă. Printre arterele 
realizate sint numeroase tronsoane, 
dificile din punct de vedere tehnic, 
care traversează Carpații : legătura 
între Pătirlagele. întorsura Buzăului 
și Prejmer ; între Vatra Dornei și

(Urmare din pag. I)
Intrăm în primul an al noului cin

cinal cu conștiința nestrămutată că 
stă in puterea întregului popor dc a 
realiza, în cele mai bune condiții, o- 
bicctivele dezvoltării economico-so- 
ciale a țării prevăzute in planul pe 
1976. Veștile sosite din fabrici și uzi
ne. din unitățile în care muncă nu 
a contenit în primele zile ale noului 
an. ca și din cele unde munca a 
fost reluată ieri, atestă fermitatea 
cu care oamenii muncii — puter
nic mobilizați de vibrantul me
saj adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului popor, cu 
prilejul Anului nou — au por
nit’ bătălia pentru îndeplinirea 
ritmică, din primele zile, din prima 
decadă a prevederilor planului. A- 
ceste prime rezultate dovedesc că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
întreprinderi, organele și organiza
țiile de partid acționează cu hotă- 
rire pentru a imprima muncii un 
caracter organizat, pentru a realiza 
zilnic producția fizică prevăzută în 
plan, in slrînsă concordanță cu ce
rințele economiei naționale, pentru 
a menține un ritm înalt de muncă in 
fiecare unitate.

în noul an, ca și în întregul cin
cinal pe care îl începem, concomi
tent cu dezvoltarea în ritmuri înalte 
a producției materiale, un obiectiv 
esențial il constituie sporirea eficien
tei producției, ridicarea la un nivel 
calitativ superior a întregii activi

tăți economico-sociale. In acest sens, 
planul pe 1976 a stabilit prevederi 
mobilizatoare privind creșterea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor de producție, înnoirea și 
modernizarea produselor. Bunăoară, 
pe seama creșterii productivității 
muncii urmează să se obțină peste 
70 la sută din sporul producției in-

cienței economice, pentru ridicarea 
calitativă a activității în toate între
prinderile. în toate sectoarele, știind 
că pe această cale asigurăm sporirea 
mai rapidă a venitului național, su
portul solid al dezvoltării neîntre
rupte a potențialului economic al 
țării, al ridicării continue a nivelu
lui nostru de trai. Tocmai de aceea,

mice, de sporire a randamentului 
muncii, de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al producției 1

în întreaga activitate complexă 
care o necesită realizarea ritmică a 
planului atit ia producția fizică, cit 
și la indicatorii calitativi, de efici
entă, organizațiile de partid au da
toria de a menține la un nivel ri-

Prin muncă bine organizată, 
prin ordine șî disciplină exemplară

dustriale — și aceasta prin folosirea 
deplină a capacităților de producție 
și a timpului de lucru, organizarea 
superioară a producției, întărirea 
ordinii și disciplinei în producție și 
în muncă. De asemenea, mai mult 
de jumătate din economiile prevă
zute să fie realizate în acest an prin 
reducerea costurilor de producție 
vor fi obținute prin diminuarea con
sumurilor specifice de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie și ridicarea gradului de valori
ficare a resurselor materiale.

Cu toții sîntem interesați să acțio
năm cu responsabilitate și spirit de 
bun gospodar pentru creșterea efi-

încă din primele zile de muncă’, in 
fiecare întreprindere și ramură eco
nomică trebuie să se dovedească 
maximă răspundere pentru reducerea 
continuă a costurilor de producție și. 
îndeosebi, a cheltuielilor materiale, 
să se desfășoare o acțiune cuprin
zătoare și permanentă, cu participa
rea tuturor muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, pentru economisirea 
materiilor prime și materialelor, e- 
nergiei și combustibilului, pentru 
creșterea productivității muncii. Nici 
un efort nu poate fl considerat prea 
mare atunci cînd este vorba de va
lorificarea intensă a rezervelor in
terne de creștere a eficienței econo-

dicat avintul întrecerii socialiste, 
desfășurind o amplă muncă politico- 
organizatorică, cult.ivînd in rindul co
lectivelor un înalt spirit de ordine 

și disciplină, de exigență și răspun
dere pentru realizarea planului, pen
tru buna gospodărire a unităților. 
Am ciștigat, cum se știe, o prețioasă 
experiență în bătălia pentru realiza
rea înainte de termen a prevederilor 
cincinalului pe care l-am încheiat. 
Această experiență se cere să fie 
dezvoltată pe un plan superior, ini
țiativele și acțiunile valoroase să fie 
generalizate, iar neajunsurile să fie 
înlăturate și preîntimpinate. Mobili
zed puternic inițiativa creatoare a

colectivelor, unind într-un singur șu
voi energiile oamenilor muncii, or
ganizațiile de partid, conducerile u- 
nităților economice trebuie să valori
fice operativ tezaurul de idei, de 
propuneri valoroase ale muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor, să 
acționeze cu fermitate pentru pro
movarea noului în producție, astfel 
încit, prin rezultatele obținute din 
primele săptămini, din primele luni 
ale noului an să se asigure îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor cantitative și calitative ale 
planului pe acest an.

începem noul an cu optimism șl 
încredere, cu perspectiva clară și în- 
suflețitoare a muncii și progresului 
nostru. Știm cu toții ce avem de 
făcut, cunoaștem sarcinile și exigen
tele activității economice din acest an. 
Ca și înfăptuirile remarcabile obți
nute în cincinalul care a trecut, și 
izbinzile viitoare depind de noi, de 
responsabilitatea eu care gindim și 
muncim, dc calitatea muncii noastre. 
Să facenî. așadar, tot ce ne stă în 
putință, să consacram înfloririi pa
triei și, deci, vieții noastre mereu 
mai bune întreaga forță a minții și 
a brațelor noastre, pentru ca primul 
an al noului cincinal să marcheze noi 
și tot mai mari succese pe drumul 
prosperități și înfloririi continue a 
patriei, pe drumul ridicării nivelu
lui de trai al poporului, pe drumul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate in România.

Poiana Teiului ; Mureșenii Bîrgăulul
— Vatra Dornei ; Vălenii de Munte
— Bratocea — Săcele ; Băița — 
Cîmpeni ; Abrud — Alba Iulia ; o 
parte a Transfăgărășanului ; legătura 
între Miercurea-Ciuc și Comănești ; 
al doilea sens al autostrăzii Bucu
rești—Pitești ș.a. Totodată, a început 
devierea unor drumuri naționale in 
zonele de execuție ale u.nor însem
nate lucrări hidroenergetice și acu
mulări de apă pe văile Sebeșului, 
Oltului, Lotrului, Prutului etc.

în afară de podurile de pe drumu
rile modernizate, in această perioadă 
s-au executat poduri definitive in 
lungime de peste cinci kilometri. 
Printre acestea se numără podurile 
de la Teiș (pe drumul Tirgoviște — 
Sinaia), la Crucea (peste Bistrița), 
la Bucov (pe drumul Ploiești — Bu
zău). S-au construit, de asemenea, 
pasaje denivelate însumînd peste 3 
kilometri lungime. Amintim între a- 
cestea pasajele pe traseele ieșirilor 
din București — spre Pitești (Chiti- 
la. Săbăreni, Fusea). Alexandria, 
Giurgiu, Măgurele ; trei pasaje în 
zona Ploiești — Vest ; la intrarea in 
Alba Iulia : trei pasaje pe drumul 
național Craiova -- Drobeta Turnu- 
Severin (Timna, Coțofeni și Filiași) 
ș.a.

80 milioane lei s-au cheltuit anual 
pentru lucrări de siguranță a circula
ției : amenajarea de intersecții, in
stalarea de parapeți metalici (insu- 
mind 320 km), corectări de curbe, asi
gurarea unei semnalizări rutiere co
respunzătoare exigențelor traficului 
internațional. S-a extins semnaliza
rea reflectorizantă orizontală (pe bază 
de lacuri rezistente, cu microbile spe
ciale realizate în țară), care asigură 
o bună vizibilitate a marcajului și pe 
timp de ceață. Inițiativa industriei 
locale din Baia Mare, care produce 
microbilele reflectorizante, a contri
buit la reducerea efortului valutar 
pentru acest fel de semnalizare rutie
ră. Incepind din anul acesta ea va 
fi extinsă și pe drumurile județene.

Pentru întreținerea drumurilor au 
fost executate, în numeroase locuri, 
lucrări de regenerare a îmbră- 
căminților asfaltice îmbătrînite, u- 
zate, deteriorate, cu gropi. Ast
fel, pe 2 800 km drumuri s-au turnat 
covoare asfaltice, iar peste 5 500 km 
drumuri au fost aplicate tratamente

asfaltice. în ultimii ani «-au exttrw 
mult tratamentele cu amestec de cri
blură (pietriș spart mărunt) sau eu 
suspensie cationică, prin care se asi
gură o bună aderență și pe timp ră
coros și umed. ,

Este cunoscut că in cursul .'artului 
trecut numeroase drumuri — însu- 
mind circa 2 000 km — au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor. Du
pă retragerea apelor, în peste 720 de 
puncte a fost nevoie de refacerea 
podurilor, a zidurilor de sprijin, a 
imbrăcămințllor și a altor lucrări de 
protejare. în majoritatea covirșitoa- 
re a cazurilor, stricăciunile cauzate 
de inundații au fost înlăturate. Une
le puncte rămase cu lucrări provizo
rii vor fi refăcute in soluții definitive 
în viitorul apropiat.

Dacă sintetizăm realizările In acest 
sector, putem arăta că din 12 856 km 
drumuri naționale, 11 795 (peste 92 la 
sută). sint asfaltate, iar din drumu
rile județene și comunale aproape 
13 000 km au îmbrăcăminte de asfalt.

Legea drumurilor (adoptată In 
1974), Legea pentru stabilirea nor
melor privind proiectarea, construi
rea și modernizarea drumurilor (a- 
doptată de recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale), ca și preocupă
rile manifestate in acest domeniu de 
organele locale și organismele spe
cializate asigură premisele necesare 
pentru o continuă dezvoltare și mo
dernizare a rețelei rutiere a țării in 
noul cincinal.

Activitatea de modernizare șl În
treținere a drumurilor, de îmbunătă
țire continuă a condițiilor pentru 
efectuarea transporturilor rutiere 
continuă in acest an. Astfel, se va 
termina modernizarea drumurilor na
ționale pe traseele Oltenița-Daia, 
Blstrița-Salva-Moisei. Lugoj-Ezeriș- 
Soceni, Ghimpați-Găiești, Pojejena- 
Socol. a drumului județean Buteni- 
Vîrfurile (județul Arad) ș.a. Printre 
podurile mai însemnate ce se termină 
in acest an se numără : cel de pes
te Amaradia, la Melinești (Dolj), pes
te Gilort. la Albeni (Gorj) peste Trip- 
teanca laVitomirești (Olt), peste Cri- 
covul Sărat la Ciorani (Prahova). 
Alte multe zeci de poduri sint în 
curs de realizare. Printre lucrările de 
bază, planificate a se executa în 
acest an sint 286 km de drumuri cu 
trafic intens care se modernizează și 
alte 1 130 km drumuri cu trafic mai 
redus la care se vor aplica îmbrăcă- 
minți asfaltice ușoare. De asemenea, 
este prevăzut un volum important de 
lucrări de întreținere și de siguranță 
a circulației.

Caierul de asfalt se deapănă, leagă 
Intre ele mereu noi localități. Drum 
bun, pe drumuri bune 1

AI. PLAIEȘU
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Plecarea tovarășului 
Santiago Carrillo

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită de 
prietenie in tara noastră.

PE SCURT, DIN ȚÂRĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

CARAȘ SEVERIN : Colectivul de 
muncă al întreprinderii județene de 
construcții și montaje din Reșița își 
aduce o contribuție importantă la 
îmbunătățirea zestrei edilitare și so
ciale a localităților din această parte 
a tării. El a construit, între altele, 
o fabrică de preparate din carne, la 
Reșița, un frumos ateneu al tinere
tului și un complex comercial mo
dern la Caransebeș.

IALOMIȚA : Au fost terminate lu
crările de construcție a digului care 
va apăra de inundații complexul de 
creștere și îngrășare a porcilor din 
comuna Gheorghe Doja. La ridicarea 
celor 3 km de dig, lucrătorii Ofi
ciului de îmbunătățiri funciare ș! 
proiectarea construcțiilor agricole, me
canizatorii de la S.M.A. Făcăeni și 
I.A.S. Roseti au folosit 85 000 mc pă- 
mînt si 1 500 tone piatră.

BOTOȘANI : O noutate din dome
niul ocrof z. sănătății populației în 
județul Botoșani : darea în folosin-

Buletin rutier
în primele zile ale 

noului an
Informații de la Direcția 

circulație din Inspectoratul 
general al miliției

După cum s-a prevăzut în buleti
nul rutier apărut în ziarul nostru 
din 30 decembrie 1975, circulația a 
fost foarte intensă în aceste zile, cu 
deosebire pe traseele turistice. Pe 
Valea Prahovei, de pildă, valorile 
de trafic au fost deosebit de ridica
te. Cu toate acestea, consemnăm un 
fapt de natură să bucure : traficul 
rutier s-a desfășurat cu un plus de 
siguranță față de alți ani, îndeosebi 
în zilele de 1 și 2 ianuarie 1976. Ce 
se constată, totuși ? Că jumătate din 
accidentele săvîrșite în intervalul 31 
decembrie — 4 ianuarie s-au comis 
în ziua de 31 decembrie, și toate pină 
la orele 18. Cauzele : graba șoferi
lor și, de aici, excesul de viteză, ne
atenția în timpul conducerii și sta
rea de oboseală. De asemenea,- se 
constată că accidentele s-au produs 
cu precădere în localități și pe dru
murile secundare, ceea ce denotă că 
pe șoselele aglomerate — unde s-a 
circulat cu atenție și împrejurările 
obligau la viteze ponderate — nu 
s-au comis accidente grave. Cu alte 
cuvinte, aglomerația în sine nu ge
nerează accidente — așa cum cred 
unii conducători auto — ci tot fac
torul om rămîne hotăritor în men
ținerea securității traficului. Trebuie 
subliniat faptul că in mică măsură 
au fost utilizate o serie de drumuri 
asfaltate (naționale sau județene), 
paralele pentru aceleași direcții de 
mers, care puteau prelua în bune 
condiții o parte din trafic, putîn- 
du-se descongestiona astfel magistra
lele rutiere. Așa, de exemplu, in 
timp ce pe șoseaua Ploiești — Cîm- 
pina — Brașov traficul era foarte 
intens, pe șoseaua Ploiești — Cheia 
— Brașov, de asemenea asfaltată, 
circulau foarte puține autovehicule. 
Pe măsură ce traficul se va intensi
fica, folosirea întregii rețele de dru
muri se impune ca o cerință majoră 
a circulației cursive și în siguranță, 
ca și de economisire a carburanți
lor și evitarea uzurii premature a 
autovehiculelor.

Oare Jiu! de cimpie 
își mai recunoaște 

lunca ?
(Urmare din pag. I)

Este un procent raportat cu justi
ficată mîndrie, un procent pentru 
atingerea căruia organizația jude
țeană de partid, toți oamenii mun
cii din județ au depus, in cei 
cinci ani, stăruitoare eforturi, au ob
ținut izbinzi, au cunoscut greutăți 
neprevăzute și chiar eșecuri — toate 
însumate într-o mare zestre de ex
periență constructivă. O experiență 
acumulată in condițiile permanenței 
griji a partidului, a conducerii lui. 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru devenirea acestor 
locuri, pentru ca îndatoririle ce re
vin acestui județ să fie îndeplinite 
în chip comunist.

Oamenii muncii din Dolj au trăit, 
în răstimpul cincinalului care s-a în
cheiat, bucuria unor importante în- 
tîlniri de lucru cu secretarul general 
al partidului. Aprecierilor încuraja
toare pentru realizările obținute, ca 
și criticilor deschise, tovărășești, 
comuniste aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru unele lipsuri ivite 
pe parcursul activității, doljenii, în 
frunte cu organele și organizațiile de 
partid, le-au răspuns prin fapte — 
fapte ale îmbunătățirii continue a 
muncii, ale obținerii de noi succese... 
Incit, pe bună dreptate, oamenii 
muncii din acest mindru colț de țară 
socotesc că cel mai de neuitat mo
ment trăit de ei în ultimii cinci ani 
este acela în care, vizitind Craiova, 
în octombrie 1975. cu prilejul deschi
derii anului de invățămint, al sărbă
toririi a 1850 de ani de atestare do
cumentară a străvechii Pelendave, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a pre
țuit efortul de a fi arătat, prin ar
gumentul faptelor de producție, că 
și-au însușit criticile aduse cu citeva 
luni mai înainte.

Această experiență — a dialogului 
viu. eficient, cu secretarul general al 
partidului — reprezintă, pentru dol- 
jeni, ca pentru oamenii alitor altor 
județe, realitatea spirituală, etică cea 
mai de preț a cincinalului care s-a 
încheiat. O experiență care dă ga
ranția împlinirii cu succes a impor
tantelor obiective asumate de acest 
județ pentru cincinalul care a în
ceput

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Ilie Verdet, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

(Agerpres)

ță a unui modern dispensar medical 
în localitatea Dersca. Edificiul, cu 
două niveluri, dispune de cabinet de 
consultații, sală de tratament, farma
cie, staționar, apartament pentru 
medic. In prezent, nu există comună 
în județ unde să nu activeze cadre 
medicale cu pregătire superioară.

BRAȘOV : A fost construit un nou 
mijloc de transport pe cablu în ma
sivul Bucegi. Este vorba de un tele- 
scaun, care face legătura între Va
lea Dorului și Vîrful cu Dor. Traseul 
măsoară 1 100 metri, iar telescaunul 
are o capacitate de transport de 400 
persoane pe oră. Tot in această zonă 
a mai fost dat in exploatare un 
teleschi, care va face legătura între 
Valea Dorului și Vîrful Furnica, 
avînd o capacitate de 700 persoane 
pe oră.

BRAlLA : La Brăila a fost con
struită o nouă fabrică de pîine cu o 
capacitate de 70 de tone în 24 de ore.. 
Ea este înzestrată cu patru linii teh
nologice, toate de fabricație româ
nească.

GALAȚI : Pe faleza Dunării și în 
alte zone ale orașului Galati s-au 
plantat și se plantează mii și mii ide 
arbori și arbuști ornamentali. Tot 
prin muncă patriotică numeroși gălă- 
țeni au contribuit la amenajarea te
renului viitoarei grădini botanice și 
înființarea unor noi micropiețe în 
cartierele orașului.
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Pregătirile sportivilor români 
pentru J. O. de iarnă

Odată cu primele zile ale noului 
an, sportivii din numeroase țări în
treprind finisarea pregătirilor pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă. Cea 
de-a Xll-a Olimpiadă albă va avea 
loc în Austria, la Innsbruck, între 4 
și 15 februarie, ca un prolog la ma
rele eveniment sportiv al anului, 
Jocurile de vară de la Montreal.

Lotul olimpic român pentru între
cerile de la Innsbruck va fi alcătuit 
din concurenți pentru patru ramuri 
sportive ale anotimpului rece : bob, 
biatlon, hochei și schi alpin. Pro
bele de bob se vor desfășura pe 
pirtia de la Igls (lîngă Innsbruck) în 
zilele de 6 și 7 februarie (echipaje 
de 2 persoane) și 13 și 14 februarie 
(echipajele de 4 persoane). La acest 
sport in care reprezentanții noștri 
au tradiții olimpice de participare și 
rezultate — de la echipajul Al. Pa- 
pană și Dumitru Hubert, locul IV la 
J.O. de la Lake Placid în 1932. și 
pină la echipajul pilotat de Ion Pan- 
țuru, medalie de bronz la J.O. de la 
Grenoble in 1968 — vom înscrie 
două echipaje la proba de bob pen
tru 2 persoane și un echipaj în 
aceea de bob — 4 persoane. în aces
te zile, boberii români se află chiar 
la Innsbruck, unde, în zilele de 10 
și 11 ianuarie, va avea loc „Cupa 
Națiunilor", un fel de repetiție ge
nerală înaintea concursului olimpic 
(cele două echipaje de 4 persoane 
vor fi pilotate de Panțuru și, res
pectiv, Panaitescu). Tot din dome
niul acestui sport dinamic și atît de 
interesant pentru spectatori, infor
măm că la Sinaia, pe pîrtia complet 
renovată, se vor desfășura între 23 
și 25 ianuarie campionatele europe
ne de tineret (sub 28 ani), prilej ex
celent pentru amatorii de bob din 
România de a vedea la lucru echi
pajele de perspectivă din numeroa
se țări.

Al doilea punct forte al lotu
lui olimpic român îl constituie 
biatloniștii. Reprezentanții noștri vor 
concura la Innsbruck atît la proba 
individuală (patru sportivi. — în ziua 
de 6 februarie), cit și la proba de 
ștafetă (13 februarie). Pe amatorii 
de sporturi de iarnă îi informăm că 
la 17 și 18 ianuarie, pe traseul de 
la Poiana Brașov, va avea loc lin 
mare concurs internațional preolim- 
pic „Cupa Poiana", cu care ocazie 
biatloniștii noștri se vor întrece cu 
cei din echipele reprezentative ale 
U.R.S.S., R. D. Germane, Poloniei, 
R. F. Germaniei și Italiei.

La turneul olimpic de hochei pe 
gheață sînt Înscrise 12 echipe care 
vor fi repartizate in cele două gru

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „PATIMA"

O producție a Casei de filme 5. Scenariul : Draga Olteanu- Matei, George Cornea, inspirat din nuvela „Hiena” de Petru 
Vintilă. Regia : George Cornea. Imaginea : Mircea Miadin, George Cornea. Muzica : Cornelia Tăutu. Decoruri : Guță 
Știibu. Costume : Ileana Oroveanu-Kosman. Cu : Draga Olteanu-Matei, Gheorghe Cozorici, Emanoil Petruț, Vasile 
Cosma, Mariana Buruiană, Ovidiu Moldovan, Dody Caian- Rusu, Zephi Alșec. Film realizat în studiourile Centrului de 

producție cinematograiică ,,BUCUREȘTI”

Cronica zilei
La 5 ianuarie 1976, cu prilejul sur

volării teritoriului României în drum 
spre Turcia, președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Lubomir Strougal. a adresat primu
lui ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mănescu, 
o telegramă prin care a transmis, în 
numele poporului cehoslovac, salu
tări tovărășești și urări de noi 
succese poporului român.

★ >

Prima premieră cinematografică 
românească a anului 1976 a avut loc, 
luni seara, la cinematograful ..Capi
tol" din Capitală. Noua ecranizare 
intitulată „Alarmă în Deltă", produc
ție a Casei de filme nr. 3. a fost 
realizată după un scenariu semnat de 
Petre Luscalov și Gheorghe Naghi. 
Este un nou film de aventuri pen
tru copii in care își dau concursul 
actorii Fabian Ferenc. Valeria Ma
rian-Duma. Matei Alexandru. Ema
noil Petruț. Stefan Mihăilescu-Brăi- 
la. Cornel Coman ș.a. în rolurile co
piilor — Dan Popescu și Sorin Va- 
siliu.

LA CÎMPULUNG

MUSCEL

în circuitul productiv o modernă 
fabrică de produse lactate
La Cîmpulung-Muscel a fost inte

grată luni. în circuitul productiv o 
modernă fabrică de produse lactate 
cu o capacitate de 300 tone cașca
val pe an și 9 000 litri preparate 
proaspete din lapte pe zi.

Noul obiectiv este dotat cu o linie 
tehnologică pentru producerea cașca- 
valurilor de tip „Rucăr", „Brădet", 
„Dalia", precum și cu linii automate 
de îmbutelierea laptelui în pungi, de 
fabricare și îmbuteliere a iaurtului șl 
smintînii.

(Agerpres)

pe valorice, A și B, după susținerea 
unor meciuri de calificare. Astfel, 
echipa noastră va juca la 2 februa
rie cu echipa reprezentativă a Po-

® Două echipaje de bob-4 
la „Cupa ^ajiunilor" ® Si
naia va găzdui campiona
tele europene de bob pen
tru tineret ® „Cupa Poia
na" la biatlon, important 
concurs preolimpic @ Nouă 
meciuri de verificare a 
echipei naționale de hochei

loniei. Celelalte zece formații sîrit : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Finlanda, 
S.U.A., R. F. Germania, Elveția, Iu
goslavia, Japonia, Bulgaria și Aus
tria. După cum se vede, la turneul 
olimpic nu vor participa trei for
mații puternice — Canada, Suedia și 
R. D. Germană.

La Innsbruck, penurie de... zăpadă
VIENA 5 (Agerpres) — Lipsa de 

zăpadă constituie o serioasă proble
mă pentru organizatorii apropiatei 
Olimpiade Albe de la Innsbruck. Cu 
patru săptămini înaintea începerii 
acestui eveniment sportiv, pîrtiile de 
schi, și în special cea de coborire, nu 
dispun de cantitatea necesară de ză
padă, fiind acoperite cu un strat in-

★

Viitoarea sesiune a Comitetului in
ternațional olimpic (C.I.O.) va avea 
loc în cursul lunii februarie Ia Inns
bruck. Cu acest prilej se va discuta 
și cererea federației internaționale de 
tenis de a fi recunoscută ca federație 
olimpică.

★
Schiorul italian Fausto Rădici a 

ciștigat luni la Garmisch Parten- 
kirchen proba de slalom special din 
cadrul „Cupei Mondiale". El a rea
lizat in cele două manșe timpul to
tal de 85”81/100, fiind urmat in cla
sament de Piero Gros (Italia) — 
85”90/100 și Ingemar Stcnmark (Sue
dia) — 86”23/100. După desfășurarea 
acestei probe, in clasamentul gene-

o „CETATEA DE FOC". Este 
denumirea Festivalului coral or
ganizat la Reșița. Au participat 
un mare număr de coruri din 
județ Ș> din întreaga tară (Lu
goj, Timișoara. Drobeta Turnu- 
Severin, Iași, Arad, Dej, Zalău, 
Buzău), printre care și vestitul 
cor al sătenilor din Marga, laureat 
al multor concursuri o ETAPA 
FINALĂ pe județ, a „Zilelor tea
trului de amatori" a adus, la 
Arad, în fața juriului și a unui 
numeros public, formațiile de 
amatori de la fabricile „Tricoul 
roșu" și „Arădeanca". de la în
treprinderile de vagoane și tex
tilă. și alte formații din localități 
ca Lipova. Ineu și Chișineu Criș, 
Siria. Covăsînț si Beliu o PRO
FESORI DE DESEN IALOMI- 
ȚENI expun, la Slobozia. în ca
drul primului Salon anual al 
Cenaclului „Ștefan Luchian", 
picturi, sculpturi. lucrări de gra
fică si proiecte de monument 
O CEA DE A PATRA EDIȚIE a 
taberei de pictură din Tulcea. la 
care au participat numeroși ar
tiști profesioniști, s-a încheiat 
printr-o expoziție care cu
prinde peste 40 dintre cele 
mai reușite creații realizate 
în cadrul taberei, creații ce înfă
țișează aspecte caracteristice 
pentru noile realități ale acestui 
județ ® LA COJASCA SI COR- 
NEȘTI (Dîmbovița). filmele 
„Mihai Viteazul", Cantemir" și 
„Pe aici nu se trece" au fost 
prezentate în cadrul Săptămînii 
filmului istoric © SALONUL 
ANUAL DE ARTA de la Timi
șoara expune 117 lucrări de pic
tură. sculptură, grafică și artă 
decorativă semnate de 69 de ar
tiști din Timișoara, Lugoj, Reșița 
și Drobeta Turnu-Severin o „FA
MILIA DE AZI ȘI VALORILE 
EI MORALE": un simpozion 
desfășurat la Deva, în încheierea 
Anului internațional al femeii.

Informăm că echipa noastră re
prezentativă, în scopul definitivării 
lotului de 18 jucători admiși în 
turneul olimpic și al omogenizării 
liniilor, va îndeplini pină la data în
ceperii J.O. următorul program : 
8—14 ianuarie, turneu de trei me
ciuri în Cehoslovacia ; 17 și 18 ia
nuarie, la , București, dublu meci cu 
echipa Ungariei ; 24 și 25 ianuarie, 
în R. F. Germania, dublu meci cu 
reprezentativa țării gazdă ; 28 și 29 
ianuarie, în Elveția, dublu meci cu 
formația olimpică elvețiană. De ase
menea, aducem la cunoștința ama
torilor de hochei că, în acest an, 
campionatul european pentru juniori 
(jucători pină la 18 ani inclusiv) va 
fi găzduit de patinoare românești. 
Cele 10 echipe înscrise au fost re
partizate în două grupe preliminare, 
astfel : grupa A, La Ploiești — e- 
chipele Iugoslaviei, Danemarcei, 
Austriei, Belgiei și Ungariei ; grupa 
B, la București — echipele Româ
niei, Norvegiei, Franței, Italiei și 
Spaniei.

Și pentru probele de schi alpin — 
coborîre și slalom — pregătirile sînt 
în curs de desfășurare. Unul dintre 
concurenții români va fi cu siguran
ță Dan Cristea, în rest însă opera
țiunea de selecție continuă.

suficient bunel desfășurări a între
cerilor.

Secretarul general al Comitetului 
de organizare a J. O., dr. Karl-Heinz 
Klee, a anunțat că, în cazul cînd 
pină miercuri nu va ninge, se vor 
lua de urgență măsuri pentru trans
portarea zăpezii de pe vîrful Pat- 
scherkofel pe piftiile de concurs.

★

ral al „Cupei Mondiale" pe primul 
loc se află Stenmark (Suedia) cu 
81 puncte, urmat de Piero Gros 
(Italia) — 80 puncte.

PROGRAMUL 
PATINOARULUI 
„23 ÂUGUST“

Săptămina aceasta patinoarul „23 
August" din Capitală va fi pus la 
dispoziția publicului după următorul 
program : marți, miercuri și vineri 
între orele 15—17, sîmbătă între orele 
17—19 și duminică intre orele 10—12 
și 17—19.

S-au deschis expozițiile „Femeia 
în arta plastică contemporană" 
și „Femeia în literatura naționa
lă și universală" © LA HUMU- 
LEȘTI a avut loc cea de a șasea 
ediție a tradiționalei „Șezători..." 
dedicate lui Ion Creangă. In pro
gram : expoziții, de carte. întil- 
niri cu cititorii, excursii, simpo
zioane, concursuri de creație și 
interpretare, vizite la Muzeul 
memorial o „METOPA": o nouă 
galerie de artă, inaugurată în 
centrul Piteștiului. un magazin- 
expoziție cu vînzare permanen
tă. în aceeași zonă : inaugurarea 
noilor ateliere ale plasticicnilor 
piteșteni © COR CENTENAR. 
La Ictar-Budint (Timiș) a avut 
loc o festivitate prilejuită de 
împlinirea unui secol de activi
tate a corului din localitate, dis
tins cu Ordinul Meritul Cultural

MU-
s-a 

avînd

poporu- 
în patri- 
județului 
complexe

festivalului „Mar
in prima zi : spec- 
teatru și dans te- 
de ziuă-n Maramu-

o LA BOTOȘANI : expozi- 
desene

clasa a II-a © „DECADA 
ZEELOR MUREȘENE" 
inaugurat Ia Tg. Mureș, 
ca temă „Romanitatea, continui
tatea, unitatea și lupta pen
tru independență a 
lui român, oglindite 
moniul cultural al 
Mureș". (Manifestări
la centrul de județ, precum și la 
Cucerdea, Albești. Criș, Gurghiu, 
Band, Ungheni etc). © LA SI- 
GHETU MARMAȚIEI : a șaptea 
ediție a 
mația ’75". 
tacolul de 
matic „Zori 
reș" 
tie de desene ale membrilor 
cercurilor U.N.I.C.E.F. din dife-
rite localități ale țării. Au fost 
comunicate și rezultatele con
cursului de creație literară „Un 
gînd, o floare prietenilor mei de 
pretutindeni", la care s-au pri
mit 'peste 100 de lucrări din 15 
județe. Locul I : pionieri din 
Reșița, Tirgu-Mureș și Botoșani.

23—25 IANUARIE

TENIS DE MASĂ 

Campionatele internaționale 
ale României

Campionatele internaționale de te
nis de masă ale țării noastre se vor 
desfășura între 23 și 25 ianuarie în 
sala sporturilor de la Floreasca. La 
întreceri și-au confirmat participarea 
jucători și jucătoare din R. P. Chi
neză, Franța, R. F. Germania, Japo
nia, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia 
și alte țări.

(Agerpres)

A

In cîteva rînduri
FOTBAL : încă un clasament

Revista săptămînală de specialita
te „France-Footbal" a alcătuit clasa
mentul celor mai bune reprezentative 
europene pe anul 1975. Primul loc a 
fost atribuit echipei Cehoslovaciei, 
neînvinsă în cele 10 jocuri susținute 
anul trecut (4 victorii, 6 meciuri 
nule). Pe locurile următoare au fost 
clasate Iugoslavia. U.R.SIS., R.F. Ger
mania, Țara Galilor, Anglia, Polonia 
etc. Selecționata României ocupă în 
acest clasament locul 14—16 la egali
tate cu echipele R.D. Germane și I- 
taliei. Urmează apoi în ordine în cla
sament selecționatele Olandei, Irlan
dei, Franței, Austriei, Ungariei, Gre
ciei, Elveției, Turciei, Danemarcei, 
Islandei, Norvegiei etc.

BOX : Se apropie meciul 
Clay—Coopman

Pugilistul belgian de cptegorie grea 
Jean Pierre Coopman, care a fost 
acceptat ca șalanger la titlul mon
dial deținut de Cassius Clay, a sosit 
la New York. El va participa, alături 
de Cassius Clay, la o conferință de 
presă și apoi va efectua un antrena
ment public.

Organizatorii meciului au decis ca 
întîlnirea dintre Cassius Clay și Jean 
Pierre Coopman să se desfășoare în 
ziua de 20 februarie la San Juan 
(Porto Rico).

TENIS : Un învingător 
nescontat

început în ultimele zile ale anului 
trecut, campionatul internațional 
„open" de tenis al Australiei s-a în
cheiat pe terenul „Kooyong" din 
Melbourne cu victoria surprinzătoare 
a tînărului jucător australian Mark 
Edmondson. Originar din Sydney, în 
vîrstă de 21 ani, Mark Edmondson a 
reușit să-1 învingă în finală, cu 6—7, 
6—3, 7—6, 6—1 pe celebrul său com
patriot John Newcombe. 1

PEKIN

Și fluviul Huaihe a fost supus
Peste trei sute de mii de munci

tori și specialiști sint angajați la lu
crările de înfăptuire a unui cutezător 
proiect : definitivarea sistemului hi
droenergetic al fluviului Huaihe, cea 
mai mare arteră a părții septentrio
nale a Chinei. Iarna aspră din nordul 
Chinei nu-i împiedică să muncească 
cu aceeași vigoare de care au dat do
vadă în etapele anterioare ale gigan
ticei bătălii pentru a transpune în 
viață chemarea partidului : „Fluviul 
Huaihe să fie pus sub control per
manent".

însuflețiți de excelentele recolte 
obținute în ultimul an, membrii co
munelor populare din ținut și-au du
blat eforturile în vederea accelerării 
lucrărilor de construcție. Peste 250 de 
mii de metri cubi dc ciment au și fost 
turnați la barajul de la Chuchuang, 
unul din marile rezervoare prevăzut 
a se construi pină la sfîrșitul primă
verii. în urma recomandărilor im
portantului forum al agricultorilor, 
reunit cu cîteva luni în urmă pen
tru a analiza și generaliza experiența 
înaintată în domeniul agriculturii, au 
fost puse în evidență noi inițiative 
și pe șantierele de amenajare a flu
viului Huaihe. Proiectanții de la in
stitutele de specialitate din provincia 
Hupei, pe al cărei teritoriu sînt acum

HANOI

Calea ferată
„Vietnamul este unul, națiunea viet

nameză este una ; fluviile pot seca, 
munții se pot eroda, dar acest adevăr 
rămîne veșnic". 1976 va fi anul în 
care aceste cuvinte rostite de pre
ședintele Ho Și Min își vor găsi o 
strălucită expresie concretă în eveni
mentul istoric al reunificării naționala 
a țării pe linie de stat.

în prezent, întreg Vietnamul, deve
nit un uriaș șantier, depune eforturi 
susținute pentru ștergerea urmelor lă
sate de un război îndelungat și nimi
citor. Și, cu aceeași tenacitate și dă
ruire cu care vietnamezii au știut să 
infrîngă un dușman înarmat pină in 
dinți, ei sînt angajați acum pe fron
tul reconstrucției și dezvoltării.

încă din primele zile ale eliberării, 
atenția a fost îndreptată spre reface
rea transporturilor și comunicațiilor, 
ca sectoare-cheie de care depinde 
buna desfășurare a activității in toate 
sferele productive. Bilanțul anului 
încheiat a consemnat succese remar
cabile în acest domeniu. Astfel, în 
R. D. Vietnam au fost refăcute toate 
stațiile de cale ferată grav avariate 
și liniile ferate pe o lungime de 
1100 km ; iar lungimea totală a șo
selelor, în urma reparării porțiunilor 
distruse, însumează 20 000 km.

BELGRAD

„Inima de foc" de la Zenița
De-a lungul rîului Bosna, pe o dis

tanță de 5 km, peste 4 000 de con
structori și montori lucrează în pre
zent pe cel mai mare șantier indus
trial al Iugoslaviei. Oamenii, ajutați 
de mașini din cele mai moderne, ri
dică impresionante construcții de oțel 
menite, la rindul lor, să sporească 
apreciabil producția de oțel a țării. 
Ca rezultat al muncii lor, anul 1976 
va consemna în istoria marelui com
binat minier și metalurgic de la Ze
nița încheierea celei de-a doua etape 
a procesului de extindere și moderni
zare a întreprinderii. început cu peste 
cinci ani în urmă — ceea ce va per
mite, în final, realizarea unei pro
ducții anuale de 3 milioane tone oțel.

Noua oțelărie va avea un înalt grad 
de automatizare, obișnuita imagine a 
muncitorilor lucrînd în dogoarea 
cuptoarelor urmind a fi înlocuită 
cu aceea a specialiștilor în halate 
albe, ce vor urmări procesul de pro
ducție pe ecrane de televiziune. In
stalații speciale vor face posibilă tur
narea oțelului în flux continuu. în 
curînd va fi dat în folosință la Ze
nița și un modern centru de calcul, 

lucrările acestuia fiind orientate în 
direcția sporirii productivității și efi
cienței muncii, precum și a moder-

BERLIN

„Prietena computerizată" 
a naturii

în „cîmpia verde" a Eichsfeld-ului, 
în apropiere de satul Deuna, se află 
unul din cele mai mari șantiere ale 
R.D.G. AiciTse construiește, pentru 
prima oar^în Europa, o fabrică de 
ciment dirijată prin computere și a 
cărei producție se va realiza prin pro
cedeul uscării. Aproape 2 800 de con
structori, montori, instalatori se află 
în competiție cu timpul. în 1976 toate 
liniile tehnologice trebuie să intre in 
funcțiune, asigurind țării 2,5 milioa
ne tone de ciment pe an, ceea ce re
prezintă zilnic încărcătura a opt tre
nuri de marfă.

Fabrica a fost plasată în mijlocul 
„cimpiei verzi", pentru că tocmai aici 
sint întrunite condițiile optime de ex
ploatare a rezervelor de materii pri
me. Argila, și îndeosebi calcarul co- 
chilifer, constituie materia primă 
pentru producerea cimentului „cu pri
ză rapidă" de calitate superioară, pre
cum și a cimentului de furnal meta
lurgic. Cimentul „de Deuna" se re
comandă prin rezistența sa în con
strucția de piste de aerodrom și de 
turnuri de televiziune. Fiindcă acest 
fel de ciment deja există: la începu
tul lunii octombrie a intrat în pro
ducție prima linie tehnologică.

Cele mai importante funcțiuni de 
dirijare vor fi centralizate într-un

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se răcească mai ales In nordul și estul 
țării. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin. In cursul dimineții înnorărlle 
au fost mai pronunțate în nordul Crl- 
șanei. Pe alocuri in Moldova, Dobro- 
gea șl zona de munte, unde a mal 
nins slab, vîntul a prezentat inten
sificări pină la tare, viscolind ză
pada. Vîntul a mal prezentat intensifi
cări șl în Transilvania, Oltenia șl ves
tul Munteniei. Spre seară vîntul a slă
bit din intensitate. Temperatura aeru
lui, la ora 14, oscila între minus 12 gra
de la Joseni și plus 3 grade la Bucu
rești șl Giurgiu. In București j Vremea 

concentrate lucrările, împreună cu in
ginerii și tehnicienii au introdus sau 
sînt în curs de a realiza un mare 
număr de inovații, avînd însemnate 
efecte economice. De pildă, grupul de 
proiectanți de la cel de-al doilea re
zervor — Taheiting — revizuind 
proiectul inițial elaborat, au pre
văzut construirea Ia capătul unui tu
nel a unei hidrocentrale. Diferitele 
invenții și inovații introduse pină în 
prezent, prin scurtarea termenelor de 
execuție, reducerea sau înlocuirea 
unor materiale, au adus economii 
de peste șase milioane de yuani, 
sumă ce va fi valorificată, în mod 
eficient, în noul an prin noi con
strucții ce vor contribui la înflorirea 
acestei vaste zone a Chinei.

încheind, în anul ce a început, 
uriașa operă de punere sub control a 
fluviului Huaihe, care prin revărsă
rile sale a provocat, timp de milenii, 
mari pagube și suferințe populației 
din întinse zone, poporul chinez în
scrie o nouă pagină glorioasă a isto
riei sale socialiste. Marele fluviu de
vine pe întreg cursul său de mii de 
kilometri o sursă de energie și lu
mină, de belșug și fericire pentru 
zeci și zeci de milioane de oameni.

I. TECUȚA

a reunificării
Se află în plină desfășurare lucră

rile de reparații la magistrala fero
viară transvietnameză dintre orașele 
Hanoi și Saigon, obiectiv prioritar 
denumit și „calea ferată a reunifică
rii". Avariată în ultimele decenii din 
cauza războiului și calamităților, a- 
ceastă linie ferată de importanță ma
joră devenise practic inutilizabilă. în 
prezent, 70 000 muncitori, tehnicieni 
și ingineri, precum și un mare număr 
de voluntari din localitățile învecinate 
lucrează de-a lungul a 1 680 km, cit 
măsoară porțiunile în reparație. Au 
fost deja deschise traficului feroviar 
secțiunile Hue — Da Nang, Van Gia 
— Son Hao, Gia Rai — Qu Gon, Phu 
My — Dai Lanh și, recent, cu un a- 
vans de 35 de zile față de termenul 
planificat — tronsonul ce leagă Saigo- 
nul cu orașul sud-vietnamez Phu My.

„Calea ferată a reunificării", ce tra
versează întreaga țară, va constitui 
un puternic ax in jurul căruia se vor 
ordona alte mari obiective economice, 
toate contribuind la îndeplinirea sar
cinii politice centrale — edificarea 
socialismului în întreg Vietnamul 
reunificat.

M. CARACIOV

nizării continue a procesului de pro
ducție.

De asemenea, în Imediata apropiere 
a oțelăriei prinde contur silueta unui 
nou furnal cu o capacitate de 2 000 
metri cubi ce va produce anual 1,5 
milioane tone fontă — cantitate 
echivalentă cu cea realizată de toate 
cele trei furnale actuale la un loc. 
Se mai construiesc, în cadrul ace
luiași complex, încă o baterie de 
cocs, o centrală termică ce va furni
za 225 tone abur pe oră și o fa
brică ce va asigura pentru nevoile 
de producție 22 000 metri cubi de o- 
xigen in fiecare oră. Totodată, în a- 
ceastă a doua etapă a extinderii: în
treprinderii vor fi realizate, în I di
ferite localități ale țării, și alte o- 
biective industriale, a căror activi
tate va fi legată direct de producția 
marelui complex.

Zenița — citadela oțelului gau 
„inima de foc" a Iugoslaviei, cum îi 
;mai spun localnicii — reprezintă un 
simbol grăitor al succeselor repurtate 
în toate domeniile de activitate de 
constructorii socialismului din Iugo
slavia.

S. MORCOVESCU

spațiu restrîns, în acest scop fiind fo
losit un sistem semielectronic | de 
mari dimensiuni, care permite în
locuirea completă a tehnicii tra
diționale a releelor.

Fabrica de la Deuna prezintă și alte 
avantaje : ea va fi o „prietenă a me
diului înconjurător". în acest scop s-a 
renunțat la obișnuitele.hale de depo
zitare a materiei prime, care va fi 
păstrată în silozuri speciale. Instala
țiile și coșurile înalte de 100 metri 
vor fi prevăzute cu tehnologii de des- 
prăfuire, astfel îneît gradul de polua
re va fi cu mult sub normele admi
se. în sfirșit. viitorii muncitori ai 
fabricii de la Deuna nu vor mai lucra 
în praf și zgomot. De altfel, în apro
pierea instalațiilor, complet automati
zate, se vor afla foarte puțini mun
citori.

Planul dezvoltării economiei națio
nale a R.D.G. pe anul 1976 subliniază 
necesitatea folosirii cu mal mare efi
ciență a materiilor prime autohtone, 
printre care cărbunele, zincul, gazele 
naturale, potasa și argilele. Fabrica 
de ciment de la Deuna va fi una din 
importantele concretizări ale acestei 
orientări.

C. VARVARA

a fost însorită, dar rece. Vintul a suflat 
slab pină la potrivit. Temperatura ma
ximă, la ora 14, a fost de plus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 3 
și 9 ianuarie. In țară : vremea se va 
încălzi ușor. Cerul va fi variabil. Inno- 
rări mai accentuate se vor produce în 
jumătatea de nord a țării, unde local 
se vor semnala precipitații atît sub 
formă de ninsoare cit și lapovlță șl 
ploaie, Iar vintul va prezenta intensi
ficări temporare pină la 40—60 kilome
tri pe oră. La munte va ninge viscolit. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, mai coborite în prima 
noapte în nordul țării, iar maximele în
tre minus 3 și plus 7 grade. In sudul 
țării, local, se va produce ceață slabă. 
In București : Vreme în curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil, vînt 
slab pină la potrivit. Ceață slabă in 
a doua parte a intervalului.
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20 DE ANI DE LA CREAREA

egiptean prezentată parlamentului FRONTULUI PATRIOTIC LAOȚIAN

Declarația de politică externă a guvernului

ir.
MONROVIA 5 (Agerpres). — La 4 

ianuarie, președintele Liberiei, dr. 
William R. Tolbert jr., a primit pe 
Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, 
reprezentantul personal al președin
telui Republicii Socialiste România 
la ceremonia depunerii jurămintului 
de către președintele ales in urma 
scrutinului din octombrie anul trecut.

Cu acest prilej, reprezentantul ro
mân a inminat șefului statului libe
rian un mesaj de felicitare din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România,-tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în care sint exprimate urări de noi 
succese in îndeplinirea misiunii sale 
dedicate propășirii poporului liberian 
prieten.

Mulțumind cordial pentru mesajul 
primit, președintele W. R. Tolbert jr. a 
rugat să fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și cele mai bune urări de prosperi
tate și progres poporului român.

La primire au participat membri 
ai cabinetului liberian, deputați și 
senatori.

Luni, la Monrovia, a avut loc. ce
remonia ‘depunerii jurămintului 
către președintele William 
bert

In 
tate, 
niat 
de pace și nealiniere, de neamestec 
în treburile interne ale altor state, 
de prietenie cu toate țările.

de
R. Tol-

jr.
alocuțiunea rostită la 
șeful statului liberian 
că țara sa va continua politica

CAIRO 5 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul afacerilor externe 
al Egiptului, Ismail Fahmy, a prezen
tat luni în fața comisiilor pentru re
lații externe, pentru afaceri arabe și 
pentru problemele securității națio
nale din Adunarea Națională decla
rația de politică externă a guvernului. 
Noi considerăm, a spus intre altele 
șeful diplomației egiptene, că lucră
rile conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Mijlociu ar putea 
fi reluate în prima jumătate a aces
tui an, adăugind că actualul climat 
internațional este favorabil pentru 
participarea, cu drepturi egale, la a-

ceasta reuniune, a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.
ționat, în context, că, în 
toare, Egiptul va proceda 
Intensive cu toate părțile 
între care cu U.R.S.S. și 
calitate de copreședinți ai

Abordind situația din Liban, Ismail 
Fahmy a relevat interesul pe care îl 
arată Egiptul pentru unitatea, inde
pendența și integritatea națională a 
acestei țări.

Pe de altă parte, el a condamnat 
amestecul regimului rasist din Africa 
de Sud în treburile interne ale An- 
golei.

E1 a men- 
lunile vii- 
la contacte 
interesate, 
S.U.A., in 

conferinței.

Poporul Laosului pe calea
1

afirmării depline a aspirațiilorO 0

PARIS

economice
PARIS 5 (Agerpres). — In capitala 

Franței a început, luni, o reuniune 
de consultări a reprezentanților celor 
19 țări în curs de dezvoltare parti
cipante la Conferința de la 
supra cooperării economice 
ționale.

Consultările, care, conform 
rii participanților, urmează 
reze o săptămînă, sint consacrate 
elaborării poziției „celor 19“ în ve
derea negocierilor propriu-zise cu 
grupul țărilor industrializate occiden
tale, programate să înceapă la 11 
februarie.

Ministrul 
economice

Paris a- 
interna-

aprecie- 
sâ du

venezuelean al afacerilor 
externe, Manuel Perez

Demonslrație Ia Milano. 
Circa 300 de foști salariați ai firmei 
producătoare de automobile „Ley- 
land-Innocenti" au demonstrat luni, 
pe străzile orașului Milano, cerind 
autorităților italiene să soluționeze 
situația celor 4 500 de muncitori ră
mași fără lucru după închiderea de 
către compania britanică „Leyland" 
a filialei sale din Italia. Participan- 
ții la manifestație au-cerut autori
tăților să depună eforturi in vederea 
preluării acestei filiale a companiei 
„Leyland" de către firma italiană 
„FIAT".

Reuniune a F.M.I. Mini?tril 
de finanțe ai celor 20 de țări mem
bre ale Comitetului interimar al Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.) 
se reunesc începînd de miercuri în 
Jamaica. Principalele puncte aflate 
pe agenda dezbaterilor comitetului, 
care are sarcina de a pregăti reforma 
sistemului monetar internațional, se 
referă la rolul aurului, modalitățile de 
control al cursurilor de schimb și re
distribuirea drepturilor de vot din 
cadrul F.M.I. Tn continuare cei 20 de 
miniștri vor examina posibilitățile de 
sporire a ajutorului acordat statelor 
în curs de dezvoltare.

Compania petrolieră de

Stat dîsi Mexic (..Petroleos Me- 
xicanos") a anunțat că, în etapa 
imediat următoare, vor fi construite 
trei noi rafinării de țiței, astfel incit 
să se evite ca această importantă 
materie primă să iasă din țară ne
prelucrată. Acest plan de construcții 
vizează, paralel cu intensificarea 
prospecțiunilor geologice pentru de
tectarea de noi zăcăminte, realizarea 
autoaprovizionării țării cu țiței și 
produse derivate, precum și obține
rea unor cantități pentru export.

solemni- 
a subli-

internaționale
1

Guerrero, care prezidează reuniunea 
„celor 19", a declarat reprezentanți
lor presei referindu-se la consultă
rile în curs : „Ne-am propus să sta
bilim o platformă comună în vederea 
negocierilor cu grupul țărilor indus
trializate occidentale, precum și un 
program general de lucru pentru co
misiile formate".

Dezbaterile care au început luni 
s-au concentrat asupra stabilirii man
datelor celor patru comisii ale con
ferinței, însărcinate cu studierea pro
blemelor energiei, materiilor prime, 
dezvoltării și, respectiv, chestiunilor 
valutar-financiare.

In sala Muzeului de știință și 
industrie din Los Angeles a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
scoarțe populare românești. Cu 
acest prilej, William McCann, 
directorul muzeului, si dr. Vio
rica Pascu, directoarea Muzeu
lui de etnografie si folclor din 
Cluj-Napoca. au rostit alocu
țiuni, subliniind contribuția unor 
asemenea manifestări la cunoaș
terea reciprocă a creației popu
lare, a aspirațiilor și idealurilor 
popoarelor român și american, 
pentru apropierea între ele. La 
vernisaj au participat repre
zentanți ai autorităților fede
rale si locale, oameni de știință 
și cultură, un numeros public.

Președintele nigeriei,
l-a primit luni 
viceprim-minis-

Houari Boumediene, 
pe Vo Nguyen Giap, 
tru și ministru al apărării naționale 
al R.D. Vietnam, care se află într-o 
vizită oficială de prietenie la Alger.

Trafica! aerian mondial 
a sporit anul trecut cu numai doi la 
sută, in comparație cu șase la sută 
în anul precedent, a declarat la Mont
real purtătorul de cuvînt al Asocia
ției Internaționale pentru Transpor
turile Aeriene (I.A.T.A.). Companiile 
aeriene afiliate la I.A.T.A. au trans
portat, în anul care s-a încheiat. 529 
milioane de pasageri. Purtătorul de 
cuvînt a precizat că efectele recesiu
nii din economia lumii capitaliste 
s-au resimțit și în activitatea com
paniilor aeriene.

Conferința experțibr în 
domeniul oceanografiei din 
statele arabe s_a deschis !a 4 ia_ 
nuarie la Cairo. Conferința va exa-

■s

O nonă expresie

Confruntări politice in Tailanda
BANGKOK 5 (Agerpres). — Gu

vernul primului ministru Kukrit 
Pramoj înfruntă în prezent cele mai 
mari presiuni de la venirea sa la 
putere — relatează din capitala Tai- 
landei agențiile de presă. Pe de-o 
parte, Federația Sindicatelor din 
Tailanda a organizat luni o mare 
manifestație de protest în legătură 
cu hotărîrea guvernului de a ridica 
prețul orezului și zahărului, anun- 
țînd, în același timp, intenția de a

grevă generală. Pe de altă 
partidele de opoziție, unite 

front comun, sub conducerea 
primului ministru, Seni Pra- 

liderul Partidului democrat,

declara 
parte, 
intr-un 
fratelui 
moj,
fac pregătiri pentru a convoca o se
siune de urgență a parlamentului în 
care vor să prezinte o moțiune de 
neîncredere în guvern. Acesta din 
urmă dispune de o redusă majori
tate parlamentară.

IN SPRIJINUL INDEPENDENȚEI NAMIBIEI

Deschiderea conferinței internaționale de la Dakar
DAKAR 5 (Agerpres). — In pre

zența președintelui Senegalului, Leo
pold Sedar Senghor, la Dakar s-au 
deschis luni lucrările Conferinței in
ternaționale asupra Namibiei. La lu
crări participă, între alții, directorul 
general al U.N.E.S.C.O., Amadou 
Mohtar M’Bow, reprezentanți ai al
tor instituții specializate ale O.N.U. 
și ai unor organizații internaționale, 
precum și Sam Nujoma, președintele

Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Scopul conferinței este studierea 
situației din Namibia, determinarea 
condițiilor necesare pentru ca acest 
teritoriu să-și cucerească Indepen
dența și stabilirea unui program de 

■ acțiune pentru respectarea dreptu
rilor omului în Namibia. Rezultatele 
studiilor realizate cu acest prilej vor 
fi trimise „Consiliului Națiunilor 
Unite pentru Namibia".

mina probleme ale cooperării inter- 
arabe în domeniul exploatării rațio
nale a resurselor marine.

nea, circulația a fost reluată, dar din 
cauza unor schimburi izolate de focuri 
in suburbii drumurile de acces spre 
capitală nu prezintă siguranță în to
talitatea lor. Tot luni au fost reluate 
— cu o întîrziere de trei luni — 
cursurile uneia din universitățile din 
Beirut.

sale naționale

Senatorul Edward Ken
nedy' Ș'”a reaI'rmat hotărîrea, în
tr-o conferință de presă ținută Ia 
Boston, de a nu-și prezenta candida
tura în vederea alegerilor preziden
țiale ce se vor desfășura in S.U.A. 
anul acesta. Kennedy a declarat că 
intenționează, in schimb, să-și reîn
noiască mandatul de senator.

La Caracas urmeaza sa aiba 
loc, începind de la 12 ianuarie, prima 
sesiune extraordinară a Consiliului 
ministerial al sistemului economic 
latino-american (S.E.L.A.). Agenda 
sesiunii, care va fi precedată de o 
reuniune cu caracter tehnic, cuprinde 
o serie de aspecte importante ale 
dezvoltării cooperării economice la- 
tino-americane. S.E.L.A. — organism 
al cărui sediu este in Venezuela — a 
fost creată în octombrie anul trecut, 
la Ciudad de Panama.

Convorbfri irakiano-ira-
TliSÎSQ Președintele Irakului, Ah
med Hassan Al-Bakr, l-a primit luni 
pe primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, aflat in vizită ofi
cială la Bagdad. Au fost discutate 
relațiile bilaterale și căile de con
solidare a acestora. Totodată, pre- 

■—mierul iranian a inminat șefului sta
tului irakian un mesaj din partea 
șahinșahului Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr.

Situația din Liban» Luni a 
fost prima zi de activitate economică 
și comercială mai Intensă la Beirut 
— Informează agențiile de presă, sub
liniind tendința de normalizare mani
festată după 31 decembrie. De aseme-

a voinței popoarelor de a-și asigura

suveranitatea asupra propriilor resurse

Nafiona zarea industriei
petrolului în Venezuela

adevărat

La 1 ianuarie. în zona petroliferă 
Maracaibo, președintele Venczuelei 
a înălțat, în cadrul unei ceremonii 
simbolice, steagul național, în drep
tul sondei „Zumaque-1“ — a cărei 
forare, cu șase decenii în urmă, 
marca intrarea acestei țări latino- 
americane în „era petrolului". Ce
remonia sobră a pecetluit trecerea 
in patrimoniul național a principa
lei avuții a tării, prin intrarea în 
vigoare a legii naționalizării indus
triei petrolului.

Prima zi a noului an a înscris 
astfel un eveniment cu
istoric în viața poporului venezue
lean. act apreciat, pe bună dreptate, 
de intreaga opinie publică a tării 
ca cel mai important după cuce
rirea independenței de stat în 1821. 
Actul preluării întregii industrii pe
troliere reprezintă încununarea 
unui îndelungat proces, reflectind 
voința poporului venezuelean de a 
reintra în posesia resurselor sale 
naturale și de a le folosi in vederea 
dezvoltării de sine stătătoare.

Pentru Venezuela naționalizarea 
petrolului a constituit o problemă 
vitală. Așa cum se știe, nouă ze
cimi din veniturile bugetare, un 
sfert din valoarea produsului națio
nal și 92 la sută din valoarea ex
porturilor se realizează de pe urma 
petrolului. Datorită imenselor ză
căminte de „aur negru" de sub la
cul Maracaibo și din alte zone. Ve
nezuela ocupă al cincilea loc între 
producătorii de petrol ai lumii și al 
treilea ca țară exportatoare de pe
trol. Dar această imensă bogăție a 
fost acaparată și exploatată de 
trusturile străine. în majoritate 
nord-americane, care, într-o peri-

■» /"» *

60 de ani, au 
venezuelean o

extras din 
cantitate de 

mai puțin

oadă de 
subsolul 
petrol în valoare de nu 
de 50 miliarde dolari.

Acțiunea in vederea 
petrolului a fost pornită 
venezuelean in urmă cu 
în împrejurări cind țara se zbatea 
în mari dificultăți economice, in 
timp ce puțurile petroliere ofereau 
monopolurilor străine venituri tri
ple față de investițiile efectuate in 
ultimul deceniu. Pentru a pune ca
păt acestei stări de lucruri și pen
tru a valorifica marile rezerve de 
hidrocarburi în interesul propriu, al 
lichidării monoproducției și diversi
ficării economiei, in iulie 1971 a 
fost adoptată „legea reversiunii pe
trolului", care obliga companiile 
concesionare să remită, treptat, sta
tului venezuelean instalațiile lor 
pînă la scadenta concesionărilor 
respective, in 1983.

Firmele străine au Încercat să 
profite de termenul îndepărtat al 
scadenței prin exploatarea cu totul 
nerațională a rezervelor de petrol 
și chiar prin tentative de transfe
rare in alte țări a unor instalații 

. tehnice, ceea ce a determinat ac
tualul guvern venezuelean să pro
cedeze la naționalizare înainte de 
termenul fixat inițial. în virtutea 
naționalizării legiferate la sfirșitul 
lunii august 1975. trec sub controlul 
statului aproximativ 7 milioane 
hectare de terenuri petrolifere, con
cesionate unui număr de 21 firme 
străine, precum și instalațiile și 
echipamentele aferente acestora 
(rafinării, conducte in lungime de 
sute de kilometri, utilaj cu capaci
tatea de a extrage zilnic 3.5 mili-

recuperării 
de poporul 
cițiva ani,

oane barili de petrol, depozite și 
instalații portuare) ; pentru partea 
neamortizată din bunurile naționa
lizate companiile urmează să pri
mească compensații in valoare de 
1,2 miliarde dolari, sumă plătibilă 
în bonuri guvernamentale eșalonate 
pe o perioadă de zece ani. Subliniind 
însemnătatea capitală pentru pro
gresul întregii țări a actului națio
nalizării. președintele Carlos An
dres Perez arăta : „Este o hotărire 
suverană care ne va da posibilitatea 
să ne descoperim pe noi înșine, 
pentru a ne asuma responsabilita
tea destinului nostru".

Survenită la un an după recupe
rarea fierului (a doua mare bogăție 
a țării), naționalizarea petrolului 
are drept scop statornicirea condi
țiilor pentru a proiecta economia 
țării pe orbita unei dezvoltări acce
lerate, incluzind 
politici energetice 
tare, crearea unei 
chimice moderne, 
Strategii globale de creștere 
nioasă a tuturor regiunilor tării.

Bucurîndu-se de aprobarea celor 
mai largi pături ale poporului Ve
nezuelan de simpatia și solidarita
tea opiniei publice progresiste de 
pretutindeni, actul naționalizării 
petrolului venezuelean reflectă 
pregnant transformările înnoitoare 
ce se’petrec pe continentul latino- 
american și în lume, forța afirmă
rii voinței popoarelor de a dispu
ne liber de bogățiile lor naționale 
și de a le folosi in interesul pro
priei dezvoltări — premisă esenția
lă a creării unei noi ordini politice 
și economice mondiale.

V. OROS
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La Sar es Salaam s’a anun- 
țat că importurile din țările Pieței 
comune nu mai beneficiază de tarife 
vamale preferențiale în Tanzania. 
Decizia a fost luată în conformitate 
cu termenii Convenției de la Lome, 
încheiată la începutul anului trecut 
între C.E.E. și 46 de state din Africa, 
zona Caraibilor și Pacific, convenție 
ce prevede taxe vamale uniforme 
pentru importurile din toate țările.

Se împlinesc astăzi două decenii 
de la crearea Frontului Patriotic 
Laoțian, eveniment de seamă în 
istoria poporului din „țara munți
lor" sud-estului asiatic. Aniversarea 
din acest an are loc în condițiile 
noi, create odată cu proclamarea, la 
începutul lunii decembrie 1975, a 
Republicii Populare Democratice 
Laos, .act ce a încununat lupta în
delungată a poporului laoțian pen
tru asigurarea libertății și unității 
statale a patriei sale.

Constituit in 1956, la scurtă vre
me după încheierea Acordurilor dij 
la Geneva privind restabilirea păcii 
în Indochina, prin care se recu
noștea independenta și suveranita
tea Laosului, F.P.L. a reunit în ju
rul său forțele populare sociale 
cele mai înaintate, in vederea în
făptuirii aspirațiilor de dezvoltare 
a țării pe calea independentei și 
progresului. După cum se știe, 
cercurile reacționare din Laos, cu 
sprijinul forțelor imperialiste, încâl
cind Acordurile de la Geneva, au 
încercat să abată țara de pe acest 
făgaș, ceea ce a dus la declanșarea 
unor aprige lupte interne, cu grave 
consecințe asupra vieții economice 
și sociale. în toți acești ani, F.P.L. 
a organizat și condus lupta împo
triva intervenției imperialiste și a 
grupărilor interne de dreapta, pen
tru asigurarea dreptului sacru al 
poporului laoțian la o viață pașni
că, liberă și independentă. în 
același timp, F.P.L. a acționat in 
strinsă cooperare cu forțele patrio
tice din Vietnamul de Sud și Cam- 
bodgia pentru înfăptuirea țelului 
comun — eliberarea întregii Indo- 
chine.

în lupta pentru cauza libertății și 
independenței patriei, combatanții 
formațiunilor patriotice, sub con
ducerea F.P.L., au repurtat victorii 
strălucite, reușind, cu prețul a mari 
sacrificii, să elibereze cea mai mare 
parte a țării. Aceste împrejurări au 
favorizat încheierea, in 1973. a 
acordului de' la Vientiane de resta
bilire a păcii și înțelegere națio
nală, prin care s-a pus capăt războ
iului, intervenționiștii fiind obligați

să părăsească țara. Prefacerile re
voluționare, susținute de toate for
țele progresiste și democratice, de 
masele largi populare, au culminat 
cu abolirea monarhiei și procla
marea republicii, al cărei prim- 
președinte a fost desemnat Sufanu- 
vong, președintele C.C. al F.P.L.

In prezent, in Laos se desfășoară 
ample acțiuni pentru înlăturarea 
urmărilor războiului, pentru recon
strucția și 
Numeroase 
fost redate 
orașe ajută 
la strîngerea produselor legumicole; 
tineretul, constituit in brigăzi spe
ciale, contribuie la incheierea cu 
succes a campaniei de recoltare a 
orezului. Noul guvern a adoptat un 
program de acțiune care prevede 
consolidarea puterii populare, ză
dărnicirea oricăror acțiuni ale ele
mentelor reacționare, lichidarea 
vestigiilor fostului regim mo- 
narho-feudal, mobilizarea tuturor 
laoțienilor pentru edificarea unei 
economii naționale independente, 
pe baze socialiste. Pe plan extern, 
R.P.D. Laos se pronunță pentru în
tărirea relațiilor de solidaritate și 
cooperare prietenească cu Vietnam 
și Cambodgia, stringerea relațiilor 
cu țările socialiste, stabilirea și 
dezvoltarea raporturilor cu toate 
statele, indiferent de sistemul lor 
social-politic, conform principiilor 
coexistenței pașnice.

Acționind in sprijinul politicii sale 
consecvente de solidaritate militan
tă cu toate popoarele care luptă 
pentru libertate și independență, 
România socialistă a acordat un 
sprijin larg și multilateral poporu
lui laoțian in anii luptei împotriva 
intervenției imperialiste, pentru 
unitate națională. Bucurindu-se din 
inimă de victoriile de seamă ale 
poporului laoțian, poporul român îi 
adresează cele mai calde urări 
noi succese in înfăptuirea 
țiilor sale vitale de a trăi 
Laos independent, pașnic, 
democratic și prosper.

Dan OPREANU

SECRETELE" LON
GEVITĂȚII. Partea centrală a 
masivului muntos Rodope (R.P. 
Bulgaria) deține un record im
presionant : în satele așezate in 
această regiune trăiesc 70 de 
centenari și peste 800 de nona
genari. După cum declară me
dicii bulgari, care urmăresc cu 
interes evoluția acestor longe
vivi, alimentația lor se bazează 
pe produse lactate, iar consumul 
băuturilor alcoolizate este ex
trem de moderat. Mulți dintre 
„recordmanii" din Rodope s-au 
născut cind părinții lor aveau in 
jur de 20 de ani.

GRECIA

Remaniere ministerială
ATENA 5 (Agerpres). — Primul mi

nistru al Greciei, Constantin Kara
manlis, a procedat luni la o rema
niere ministerială, numind noii titu
lari ai ministerelor ordinii publice și 
educației, deținute pină acum de So
lon Ghikas și, respectiv, Panayiotis 
Zeppos. în urma remanierii, vicepre
ședintele parlamentului, Gheorghios 
Stamatis, a devenit ministru al ordi
nii publice, iar Gheorghios Rallis — 
ministru al educației.

laos Sesiunea AdunăriiPopulare Supreme
VIENTIANE 5 (Agerpres). — La 

Vientiane s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni plenare a Adunării Popu
lare Supreme a Republicii Populare 
Democratice Laos. Sesiunea, care și-a 
început lucrările la 23 decembrie, a 
dezbătut și adoptat mai multe hotă- 
riri privind funcțiile și structura or
ganismelor componente și metodele 
de lucru ale Adunării Populare Su
preme. ,

Vorbind la încheierea sesiunii, pre
ședintele R.P.D. Laos și al Adunării 
Populare Supreme. Sufanuvong, a 
făcut un apel la întărirea unității po
porului din intreaga țară pentru con
solidarea și apărarea noii republici.

Pagube provocate de furtuni și inundații
în diverse regiuni ale Europei

Furtunile puternice care s-au abă
tut asupra unor întinse regiuni ale 
Europei au provocat perturbații se
rioase In viața locuitorilor multor 
țări de pe continent, inregistrindu-se, 
totodată, victime și mari pagube ma
teriale.

în R.F. Germania, după primul val 
de furtună de la sfîrșitul săptăminii 
trecute, care s-a soldat cu victime 
omenești și mari distrugeri, autorită
țile și echipele de salvare special 
constituite se află in alertă pentru 
prevenirea și contracararea efectelor 
inundațiilor provocate de revărsarea 
apelor, ca urmare a ruperii unor di
guri de protecție.

Coasta vestică și sudul Suediei au 
fost răvășite luni de un vînt extrem 
de puternic, care a atins 144 km pe 
oră. Zăpada adusă de furtună, care 
a atins nivelul de 60 cm pe coasta 
vestică, a blocat zeci de șosele, pro
vocind o serioasă dereglare a trafi
cului. Numeroase nave surprinse de 
furtună in larg au trebuit să fie puse 
la adăpost cu ajutorul marinei de 
coastă.

în - ultimele 24 de ore, ca urmare 
a furtunii din zona coastelor norve
giene, au naufragiat două vase, în- 
regisțrîndu-se 7 morți și numeroși 
răniți. Un număr de 167 de persoane 
aflate la bordul unei ambarcațiuni 
care a eșuat din cauza furtunii, în
tr-o zonă marină situată la sud de 
Bergen, au fost salvate cu elicoptere
le serviciilor norvegiene de coastă.

Primul ministru. Anker Joergensen, 
și ministrul transporturilor al Dane
marcei, Niels Matthiasen, s-au depla
sat luni în Iutlanda, pentru evalua
rea pagubelor provocate de furtună 
și inundații. Pentru marți a fost pro
gramată o reuniune a cabinetului da
nez in vederea examinării unor mă
suri adiționale in scopul protejării 
teritoriului național de maree în ca
zul unor furtuni de genul celor ce 
au bîntuit in aceste zile in regiune.

în ansamblu, ca urmare a furtu
nii și inundațiilor, în Danemarca 
au fost evacuate circa 20 000 de per
soane.

în Olanda, trei persoane și-au pier
dut viața ca urmare a furtunii ce a 
bîntuit în ultimele zile.

De pe urma furtunilor au avut de 
suferit, de asemenea, regiuni din 
Austria. Franța, Belgia și nordul Ita
liei.

Potrivit unei statistici preliminare 
publicate de agenția U.P.I.. in urma 
furtunilor ce s-au abătut asupra unor 
regiuni ale continentului nostru și-au 
pierdut viața, în ' ‘ 
soane, 14 au fost 
numeroase altele

Centrul meteorologic din Londra a 
anunțat că o nouă zonă depresiona- 
ră străbate partea nordică a Atlanti
cului în direcția Est. vintul atingind 
peste 122 km/h.

Mii de oameni ai muncii din R.D.G. 
au fost angajați, in cursul zilei de 
duminică, in operațiunile de înlătu
rare a urmărilor puternicei furtuni 
care a provocat perturbații în circu
lație și telecomunicații, a avariat lo
cuințe și unități industriale.

Furtuna care s-a abătut duminică 
asupra unor regiuni ale R. P. Ungare 
a provocat pagube materiale. în re
giunile din nord-vestul țării, infor
mează agenția M.T.I., vintul a atins 
o viteză de 110—120 kilometri pe oră, 
rupind liniile electrice, doborînd pi
lonii de susținere a rețelei de înal
tă tensiune și provocind pagube in 
zone de pădure. Mii 
capitala Ungariei au 
nuarie, fără lumină

de'locuințe din 
rămas, la 4 ia- 
electrică.

(Agerpres)

total, 53 de per- 
date dispărute, iar 
au fost rănite.

s-a abătut, luni, 
Scandinavice, după

O nouă furtună 
asupra Peninsulei 
ce la sfîrșitul săptăminii trecute pu
ternice uragane au făcut ravagii în 
mai multe țări din nord-vestul Eu
ropei.

refacerea economiei, 
căi de comunicație au 
circulației, cetățenii din 
pe locuitorii de la sate

• FURTUNA Șl REP
TILELE. Furtuna care s-a abă
tut zilele trecute asupra regiu
nilor vestice ale Europei a fă
cut să se năruie un mare cort 
în aer liber din orașul Besan- 
țon (Franța) care adăpostea o 
expoziție de reptile. Cortul s-a 
prăbușit asupra a 150 de cuști, 
in care se aflau nu mai puțin 
de 600 reptile, printre care mul
te deosebit de primejdioase — 
șerpi cu clopoței, pitoni, croco
dili — care au reușit, aproape 
toate, 6ă evadeze. Din fericire, 
organizatorii au ajuns la timp 
la fața locului pentru a recupe
ra animalele înainte ca acestea 
să fi provocat vreo victimă.

• „FILTRU V, La 
Sevastopol, la Institutul de bio
logie al mărilor sudice' al Aca
demiei de științe a U.R.S.S., a 
fost pusă la punct o metodă 
nouă, eficientă pentru purifica
rea apei marine poluate cu ți
ței. în acest scop, se folosesc 
anumite microorganisme capa
bile să extragă din țiței oxizil 
de carbon și să purifice astfel 
suprafața apei de mare.

de 
aspira- 
intr-un 
unitar,

Vor survola avioanele „Concorde14 
teritoriul S. U. A. ?

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Ministrul american al transporturi
lor, William Coleman, a anunțat că 
în termen de 30 de zile se va pro
nunța definitiv în legătură cu acor
darea permisiunii avioanelor 
pul „Concorde" de a survola 
riul Statelor Unite și de a 
aeroporturile internaționale 
Kennedy" din apropiere de 
York și „Dulles" de la Washington. 
In acest scop, ministrul american a 
început, luni, la Washington audie
rile publice în cadrul cărora vor fi 
prezentate noi detalii în legătură cu 
efectul zborurilor acestui aparat asu
pra mediului ambiant.

în legătură cu aceste audieri, gu
vernele francez și britanic au remis 
lui William Coleman un document 
în care se subliniază că „o hotărire 
negativă (în sensul refuzului de a 
permite aterizarea avioanelor -«Con
corde» în S.U.A. — n.r.) ar avea, 
fără îndoială, consecințe politice, 
atit în Franța cit și in Marea Bri- 
tanie".

■ir

(Agerpres).
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„J.F. 
New

Pre-5
Franței, Valâry Giscard 

a declamat că intenționea- 
luna mai să plece la Wa

PARIS 
ședințele 
d’Estaing, 
ză ca in
shington, la bordul unui avion super
sonic de pasageri de tip „Concorde", 
în vederea efectuării vizitei sale ofi
ciale in Statele Unite.

Noi atentate în Ulster
LONDRA 5 (Agerpres). — Aten

tatele săvirșite duminică în Irlanda 
de Nord de elementele extremiste 
au provocat moartea a cinci per
soane. De la începutul anului, nu
mărul celor uciși în Ulster, ca ur
mare a incidentelor dintre cele două 
comunități, protestantă și catolică, 
se ridică la șase, iar cel al răniților 
la 44.

viata economica internaționala
(Agerpres). — Agenția 

economică
TOKIO 

japoneză 
și-a dat publicității previziunile pri
vind exercițiul financiar 1976. care 
începe la 1 aprilie. Cifrele avansate 
Indică o ameliorare a situației, fără 
a se înlătura însă pe deplin urmările 
recesiunii. Produsul național brut 
urmează a spori cu numai 5,6 la sută 
tn termeni reali ; 
marca o creștere 
cele preturilor de 
192 la sută, față
anul fiscal 1975—1976 ; Indicele pro
ducției industriale'ar urma să creas
că cu 10,4 la sută, exporturile cu 
13 la sută. Iar Importurile cu 14,5 
la sută.

Aceste previziuni 
elaborării bugetului 
viitor.

■

5
de planificare

costul vieții va 
de 8 la sută, lndi- 
consum ajungînd la 
de 176,5 la 6ută in

vor sta la baza 
pe anul fiscal

(Agerpres). 
statistice

ț
în ultimii șase ani pe piața new- 
yorkeză a muncii. în același timp, 
rata șomajului a sporit de la șapte la 
sută în 1974, la 11,2 la sută, față de 
8,6 la sută, care reprezintă media 
națională.

OSLO 5 (Agerpres). — Potrivit u- 
nor estimări provizorii, deficitul ba
lanței de plăți a Norvegiei a atins în 
1975 12,3 miliarde coroane. Deși mai 
redus decit cel anticipat, pasivul 
este totuși de aproape două ori su
perior celui din 1974.

o LABIRINT SUBTE
RAN. Un grup de tineri speo- 
logi cubanezi au descoperit în 
provincia Pinar del Rio cel mai 
mare sistem de peșteri din țară. 
El se află în munții Sierra del 
Rosario și se întinde pe o lun
gime de 21 km. Datorită structu
rii sale hidrogeologice, labirintul 
prezintă un deosebit interes ști
ințific. între altele, aici a fost 
identificat primul lac 
de pe insulă.

subteran

„SENZAȚII TARI".
intenTeleviziunea americană 

ționează să efectueze. în primă
vară, cu titlu de senzație, trans
miterea in direct a unei bătălii 
reale (în apele din jurul insulei. 
Samoa de vest) între un vină- 
tor australian de rechini și un 
rechin alb de circa 5 metri. Cri- 
ticind această emisiune, unele 
ziare americane consideră că 
„nu poate rezulta decit un spec
tacol degradant'1, deși altele a- 
preciază că față de avalanșa de 
violențe de pe micul ecran un 
asemenea episod, fie el chiar 
real, nu este chiar atît de in
solit...

® ESTE AUTISMUL 
VINDECABIL? Autismul, 
maladie psihică ce se manifestă 
sub forma unei grave dereglări 
de comportament — bolnavii 
trăiesc „închiși in sine" (de un
de și numele maladiei, de la 
grecescul autos => însuși), fără 
un contact psihic normal cu lu
mea înconjurătoare — a fost 
considerat multă vreme ca o 
boală nevindecabilă. Recent, psi
hologul și pedagogul Carl H. 
Delcato, de la un institut din 
Philadelphia, a publicat un stu
diu asupra autismului la copii, 
în care afirmă că boala este 
deseori generată de deficiențe 
ale sistemului senzorial : acest 
sistem este fie prea sensibil (de 
aici și reacțiile violente, de a- 
părare, ale bolnavilor la excita
țiile cele mai obișnuite ale me
diului ambiant), fie subdezvol
tat (este cazul in care copiii se 
autobrutalizează, pentru a da 
simțurilor lor posibil; h să 
„funcționeze" totuși).) Terapia 
recomandată de Delcăto pune, 
de aceea, accentul nu pe meto
dele clasice ale psihiatriei, ci pe 
normalizarea sistemelor senzo
riale ale pacienților. Un număr 
de copii astfel tratați au putut 
părăși căminele de handicapați.

WASHINGTON 5
Potrivit unor date statistice ofi
ciale publicate la acest început de an, 
New Yorkul, care nu și-a revenit 
Încă de pe urma bătăliei duse anul 
trecut pentru a evita falimentul, a 
suferit în anul 1975 o îngustare seve
ră a pieței muncii, fără prece
dent în ultimii 25 de ani, ale cărei 
repercusiuni se manifestă puternic și 
în acest an. Astfel, în 1975 au fost 
desființate 104 000 locuri de muncă, 
ridicind la peste jumătate de milion 
numărul locurilor de muncă lichidate

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Biroul 
de statistică al guvernului israelian 
și-a publicat concluziile preliminare 
privind situația economică a țării în 
anul 1975, relevînd că ritmul de creș
tere a producției interne a înregis
trat o scădere pentru prima dată in 
22 de ani. Produsul național brut al 
Israelului a fost în 1975 cu 2 la sută 
mai mic decit în anul precedent, iar 
deficitul balanței comerciale a cres
cut, în 1975, cu 500 milioane dolari, 
ajungind la un total de 4 miliarde 
dolari.

Pe de altă parte, proiectul de bu
get al guvernului, prezentat în de
cembrie anul 
an dificil, cu 
Iilor bugetare 
re sociale.

8 PERICOLUL DEȘEU
RILOR RADIOACTIVE. 
Nu este exclus ca, intr-un viitor 
apropiat, mari porțiuni ale lito
ralului vestic și sudic al Irlan
dei să fie expuse primejdiei in
festării radioactive. Un avertis
ment in acest sens a fost lansat 
recent de Asociația irlandeză de 
apărare împotriva radioactivită
ții. Asociația protestează' împo
triva folosirii, de cițiva ani, a 
unor regiuni ale Oceanului At
lantic, aflate la aproximativ 700 
km de coastele irlandeze, drept 
„groapă de gunoi pentru deșeu- 
rile radioactive". Cantitatea a- 
cestor deșeuri — după cum scria 
ziarul „Irish Independent" — 
depășește 40 000 tone. Numai în 
cursul anului 1975, nave engle
ze, belgiene, olandeze și alte
le au aruncat in ocean contai
nere conținind 4 500 tone de de
șeuri radioactive. Problema se 
complică datorită faptului că 
zona de depozitare a deșeurilor 
se află in apele internaționala.

trecut, anunță un nou 
reduceri ale cheltuie- 
destinate unor sectoa-

• MUZEUL FRAȚILOR 
GRIMM. Deși cunoscuții au
tori de basme ce au lncintat co
pilăria atîtor generații n-au 
fost niciodată la Haldensleben 
(R.F.G.), aici se află un muzeu 
al fraților Grimm. în orașul a- 
mintit a trăit o nepoată 
Wilhelm Grimm, care a 
trat mulți ani moștenirea 
doi scriitori : o bibliotecă 
mată din 1 900 de volume, 
rite obiecte și documente 
sonale, piese de mobilier. Toate 
aceste obiecte formează de citva 
timp patrimoniul unui muzeu 
cercetat cu interes deopotrivă 
de virstnici și de mai puțin 
vîrstnici.

a Iul 
păs- 
celor 
for- 

dife- 
per-
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