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BISTRIȚA

A început construcția 
primului obiectiv economic

- o sarcină de actualitate care impune participarea 
activă a tuturor locuitorilor satelorîn 1976, în agricultură, așa cum se prevede în Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării, urmează să se obțină peste 20,5 milioane tone de cereale pentru boabe, precum și producții superioare față de alți ani la sfecla de zahăr, floarea-soarelui, la plantele textile, cartofi și legume. O condiție importantă a îndeplinirii acestor prevederi o constituie folosirea și cultivarea integrală a pămintului — principalul mijloc de producție în agricultură. în repetate rînduri, conducerea partidului a subliniat că, indiferent de forma de proprietate — de stat, cooperatistă sau particulară — pămîntul reprezintă un bun al întregii națiuni și el trebuie astfel lucrat încît agricultura să realizeze în cantitățile corespunzătoare produsele agricole necesare economiei naționale, satisfacerii în cit mai bune condiții a cerințelor întregului popor. De aici derivă sarcina importantă a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare și a conducerilor de unități agricole, 

a tuturor oamenilor muncii din agricultură de a acționa pentru conservarea și sporirea suprafeței arabile, pentru mărirea potențialului ei de producție.„Trebuie să facem totul pentru a spori suprafața agricolă, îndeosebi suprafața arabilă a tării — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vîntarea rostită la consfătuirea activului de partid și de stat din agricultură, care a avut loc în februarie 1975. Să luăm toate măsurile pentru a asigura folosirea rațională a fiecărui metru pătrat de pămint, culti- vîndu-I in mod corespunzător. Inclusiv curtea fiecărui țăran, a fiecărui cetățean, curțile întreprinderilor de stat și cooperatiste trebuie cultivate pînă la ultimul metru pentru a obține producții agricole".îndeplinirea acestor importante sarcini presupune ca, încă din aceste

zile, cînd în adunările generale din unitățile agricole încep să se dezbată planurile de producție pe 1976, să se prevadă — în programele de măsuri ce se adoptă — acțiunile ce vor trebui desfășurate pentru extinderea suprafețelor cultivate și sporirea rodniciei pămintului. Aceste acțiuni trebuie să se afle pe lista preocupărilor de primă urgență ale organizațiilor de partid de la sate, consiliilor populare comunale și conducerilor de unități agricole, asigu- rindu-se mobilizarea largă a locuitorilor satelor la executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, astfel ca la primăvară întreaga suprafață arabilă să poată fi însămînțată, ca nici o palmă de pămint să nu râmi nă necultivată.în ultimii ani s-au desfășurat ample lucrări de îmbunătățiri funciare, cîștigindu-se pentru agricultură suprafețe însemnate de teren. Anul trecut, de exemplu, prin lucrări de îmbunătățiri funciare, suprafața arabilă a crescut cu peste 10 000 hectare. în scopul ameliorării solurilor podzolice s-au aplicat amendamente calcaroase pe o suprafață mai mare cu 28 000 ha decît se prevăzuse în plan. Trebuie arătat însă că există încă suprafețe de teren care pot și trebuie să fie puse in valoare prin lucrări de desecări, defrișarea pilcurilor de arborete și a mărăcinilor, desființarea drumurilor inutile ; de asemenea, trebuie folosite pentru agricultură terenurile dintre construcțiile zootehnice, cele rezultate din acțiunea de sistematizare a comunelor, precum și cele din cadrul perimetrelor con- struibile ale satelor și orașelor.Potrivit studiilor făcute de către organele de specialitate, în acest an suprafața arabilă urmează să fie extinsă cu 25 000 hectare. în majoritatea județelor, terenurile respective au fost identificate, astfel încît la această dată se cunoaște cu exacti

tate unde și ce lucrări urmează să fie executate pentru creșterea suprafeței arabile. în unele județe — Vrancea și Buzău, de exemplu — timpul bun de lucru din toamna care a trecut a fost bine folosit pentru continuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Ca urmare, au și fost ciștigate pentru agricultură însemnate suprafețe de teren care, la primăvară, vor fi însămințate. Merită evidențiat faptul că .în județul Dîmbovița au fost executate, în ■toamna trecută, lucrări de subsolaj pe 7 000 ha terenuri podzolice, iar concomitent au fost aplicate mari cantități de îngrășăminte naturale și amendamente. întrucît în cea mai mare parte a țării pămîntul nu este Înghețat, este necesar ca organizațiile de partid și consiliile populare să mobilizeze pe locuitorii satelor la lucrările de desecări, la alte acțiuni avind ca scop ciștigarea de noi terenuri pentru agricultură.Producția agricolă poate spori simțitor prin folosirea și cultivarea celor 200 000 hectare aflate în perimetrele construite ale localităților. Este lesne de închipuit ce cantități mari de produse s-ar obține dacă această suprafață va fi cultivată rațional, pînă la ultimul metru pătrat. Anul trecut, în multe comune s-au desfășurat ample acțiuni în vederea însămințării terenurilor dintre construcțiile zootehnice, a celor de pe marginea drumurilor, a loturilor a- flate pe lingă casele cetățenilor. în această direcție se pot face încă multe. Zilele acestea, la indicația conducerii partidului, în toate județele se desfășoară ample acțiuni în vederea cultivării cu legume a terenurilor situate pe lingă casele locuitorilor de la sate și chiar de la orașe. în județul* Olt, de PkemplU, terenurile ce vor fi cultivate cu legume în gospodăriile populației vor
(Continuare în pag, a IIX-a)

din actualul cincinalîn ziua de 7 ianuarie a.c„ pe platforma industrială din Bistrița au fost inaugurate lucrările de construire a primului obiectiv economic din actualul cincinal : întreprinderea de prefabricate din beton armat, care va produce anual zeci de mii de metri cubi de panouri mari prefabricate, utilizate in construcțiile de locuințe. „Pentru realizarea în ritm rapid a acestei importante lucrări de investiții — ne-a spus șeful șantierului de construcții industriale din Bistrița, ing. Gavril Beșa — au fost elaborate o serie de soluții tehnice novatoare comparativ cu cele prevăzute în proiect. Termenul de punere in funcțiune a întreprinderii de prefabricate din beton armat este prevăzut pentru trimestrul II al anului 1977“. (Ion Anghel).

Cu elan patriotic, prin organizare superioară 

a muncii, la depășirea planului pe 1OT6, 

primul an al noului cincinal!

CHEMAREA
la întrecere adresată de Comitetul 

municipal București al P. CR. 
tuturor comitetelor județene de partid

Anul 1976, primul din cincinalul 1976—1980, cincinalul revoluției tehnico-științifice în România, marchează începutul unei noi perioade de intensă activitate creatoare în toate sectoarele vieții economice și sociale, ale cărei coordonate, stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, vizează punerea cit mai deplină în valoare a tuturor mijloacelor materiale și a întregului potențial uman de care dispunem, aplicarea pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane.Anul 1975 a consemnat pentru istoria nouă a patriei noastre socialiste un rodnic bilanț, întruchipat în înfăptuirea înainte de termen a cincinalului 1971—1975, răspuns strălucit, pătruns de fierbinte patriotism, dat de clasa muncitoare, de întregul nostru popor la înflăcărată chemare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a accelera ritmurile dezvoltării economice și sociale a patriei.Angajați în această amplă întrecere, oamenii muncii din Capitală, în frunte cu comuniștii, au avut deosebita cinste de a raportă îndeplinirea cincinalului 1971—1975 la data de 25 iunie 1975. Ca urmare, la sfirșitul anului 1975, în București s-a realizat o producție industrială de aproape 2 ori mai mare decit în 1970. Concomitent, s-au făcut progrese însemnate in direcția întăririi latu

rilor calitative ale activității economice : a crescut valoarea producției industriale realizate la 1 000 lei fonduri fixe, au fost depășite prevederile de plan privind introducerea de tehnologii noi și înnoirea produselor, au fost realizate sarcinile planificate privind creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de_ producție, precum și sarcinile de export, care au fost în 1975 de 2,1 ori mai mari decit în 1970.Exprimind politica partidului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai al poporului, în cincinalul încheiat în municipiul București s-au construit 121 000 apartamente, spații comerciale care însumează peste 230 000 mp, numeroase școli, grădinițe, cămine pentru nefamiliști, unități medico-sariitare și alte obiective social-culturale. care au adus o contribuție importantă la continua dezvoltare și modernizare a Capitalei, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale locuitorilor săi.însuflețiți de mărețele obiective stabilite de Congresul al XI-lea al partidului în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, de dorința fierbinte de. a contribui cit mai eficient la continua înflorire a patriei, oamenii muncii
(Continuare în pag. a IlI-a)

Colentlna — cartier al Capitalei 
ce ni se înfățișează azi într-o 

nouă dimensiuneFoto : S. Cristian IMPERATIVE ALE INSTAURĂRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE
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De pretutindeni

Mai mult, mai economic, mai bine
Din agenda de lucru

a Consiliului popular județean NeamțApropierea Congresului consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare însuflețește tot mai mult activitatea organelor locale ale puterii de stat. a deputaților aleși de obște. Consiliile populare din județul Neamț și-au propus să realizeze în unitățile de industrie locală — peste prevederi — mobilă, generatori de acetilenă, pro

duse de balastieră, prefabricate din beton, băuturi răcoritoare și alte bunuri în valoare de peste 3 milioane lei, să reducă substanțial cheltuielile de producție și să obțină beneficii peste plan în valoare de circa 500 000 lei.Totodată, lucrătorii din aceste unități au hotărît să economisească mai mult de 150 tone metal, 250 tone ciment, 100 mc lemn,

200 tone combustibil și 850 mii kWh energie electrică etc. Prin contribuția voluntar- patriotică a cetățenilor se vor realiza 19 săli de clasă, grădinițe pentru copii cu 380 de locuri, se vor repara 675 km de drumuri, se va extinde rețeaua electrică la sate cu încă 30 km, se vor executa îndiguiri și alte lucrări a căror valoare va depăși trei milioane lei. (Agerpres).

Importante cantități 
de cărbune peste 

prevederiDin primele zile ale acestui an, colectivele de muncă din cadrul Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei au depus o activitate intensă, care are ca efect înregistrarea unor importante realizări. Minerii din Valea Jiului, aflați și în cincinalul trecut pe primele locuri în întrecerea socialistă, au extras în cele cinci zile ale acestui an circa 13 000 tone huilă peste prevederi. Rezultate deosebite s-au consemnat și în domeniul producției de lignit și cărbune brun, unde depășirile de plan au atins în același interval 23 000 tone. (Agerpres).

Șl POLITICE INTERNAȚIONALE

Accesul larg, neîngrădit al tuturor statelor 
la cuceririle științei și tehnicii contemporane „Trăim o epocă în care revoluția tehnico-științifică cunoaște o dezvoltare nemaiîntîlnită. Aceasta face necesar accesul larg al tuturor popoarelor la cuceririle tehnologiei, științei, ale cunoașterii în general și folosirea tuturor acestor cuceriri nu în scopuri militare, ci în folosul dezvoltării economico-sociale, al bunăstării și fericirii omului. Aceasta este, de altfel, una din cerințele esențiale ale noii ordini economice internaționale44.

NICOLAE CEAUȘESCU

în mapa de pe biroul directorului general, printre altele, se află și 50 de cereri de transfer din diferite colțuri de țară, aci, la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș. Toate sînt străbătute de bucuria ce ți-o dă convingerea că te reintorci acasă : „Eu, subsemnatul... originar din Balș, aflind despre noua o- țelărie, vă rog să binevoiți a mă încadra prin transfer ca oțelar...".Majoritatea semnatarilor au plecat din Balș, din Morunglavu! grădinarilor sau din Oboga olarilor cînd în tîrgușorul de lingă apa Oltețului nu se petreceau lucruri demne de luat în seamă. Atunci, cînd în Balș singurul element care încerca să-i dea tîrgului o particularitate era un pod de metal peste apa Oltețului. nimeni nu bănuia că așezarea va deveni cel deal 6-lea important centru siderurgic al țării.Privesc locurile pe unde știu că șuiera liber vîntul. Hale înalte din beton acoperite cu sticlă. Poduri transportoare de mare capacitate. Linii de cale ferată. Turnurile modernei oțelății' electrice. în incinta întreprinderii se petrece ceva deosebit, ce degajă o atmosferă sărbătorească. Neoficială și totuși trăită cu intensă bucurie : se pregătește expedierea boghiu- lui înregistrat cu numărul 25 000. Atîtea boghiuri au fost fabricate pină de cu- rînd la Balș.— Cînd putem stabili începutul producției de boghiuri ?Ne poate răspunde Gri- gore Frunză, șeful echipei de autoutilări, care a venit

la Balș de la „Electropu- tere“ din Craiova, sau Vasile Popescu, cel care s-a reîntors la Balș de la O- țelul Roșu, atunci cînd în-
mele osii montate cu roți monobloc.Așadar, întreprinderea de osii și boghiuri din Balș reprezintă una dintre ma-

prinderii. Dar mai înainte să precizăm un amănunt esențial.— Anume ?— Anume faptul că, a-
talice. în momentul cind scriu aceste rinduri, pe diferite tronsoane de cale

„Magnetul"

treprinderea de osii și boghiuri a avut nevoie de un om destoinic să conducă o echipă de zidari șa- motori.— începutul poate fi stabilit la 1 ianuarie 1971, a- tunci cind s-au produs pri-

rile împliniri ale cincinalului pe care l-am încheiat.— Se va reține, desigur, lucrul acesta atunci cind se va scrie noua istorie a Balșului — e de părere; inginerul Nicolae Ionescu, directorul genera] al între-

cum, la sfirșitul cincinalului, fabricăm 14 tipuri de osii cu roți monobloc pentru vagoane de cale ferată, dintre care 13 pentru export.O realitate care impresionează și un specialist in materie de construcții me

ferată din lume aleargă 32 000 de vagoane cu „picioarele" de oțel fabricate la Balș. Tînăra întreprindere exportă produsele sale în numeroase țări, printre care U.R.S.S., Brazilia, China, India, Austria, O- landa ; are comenzi dinAnglia, Mexic,Franța, Maroc, Algeria.Dar cine sînt
R.F.G., Tunisia, oameniicare fac aceste produse de înalte performanțe 7Gheorghe Ivanciu, inginerul șef al fabricii de oțel, lingouri și piese turnate, privește semnificativ spre mapa de pe biroul directorului. unde așteaptă rezolvarea 50 de cereri de transfer. înțeleg 1 Pe unul dintre ei il cheamă Iulian En- cescu. E șeful unei echipe de oțelari. Comunist. Se reîntoarce acasă, la Balș, de la Oțelul Roșu. Comunistul Dumitru Picu, șeful echipei de electricieni de întreținere, s-a întors acasă de la Reșița. Dar nu singur : i-a adus cu el și pe cei doi feciori. Comuniști și ei. oameni de nădejde de care întreprinderea avea nevoie. Ion e maistru oțe- lar, iar Pompiliu — maistru principal de întreținere mecanică...Reglorul Mihai Moțatu a venit de la „Electroputere" din Craiova. Acum e secretarul comitetului de partid pe întreprindere.— Ce v-a atras la Balș. tovarășe Mihai ?— Balșul. cu tot ce are el

Lucian ZATTI
(Continuare în pag. a II-a)

J

Instaurarea noii ordini economice Internaționale este, în concepția partidului nostru — amplu și pregnant reafirmată in expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale — indisolubil legată de asigurarea accesului larg, neîngrădit, liber de orice bariere și discriminări, al tuturor statelor la cuceririle revoluției tehnico-știin- țifice contemporane.în epoca noastră, cînd știința s-a transformat într-o forță nemijlocită de producție, iar încorporarea în producție a rezultatelor ei determină o puternică creștere a avuției materiale a societății, dezvoltarea științei și tehnicii condiționează progresul fiecărei țări, creșterea nivelului de trai al fiecărui popor, înflorirea civilizației întregii umanități.Or, în virtutea vechii ordini economice — generate de politica colonialistă și imperialistă de dominație și asuprire a numeroase țări și popoare, de frîna- re deliberată a dezvoltării acestora în scopul menținerii lor într-o stare de dependență — în lume persistă uriașe decalaje în ce privește dezvoltarea tehnico-științi- fică. Ce poate fi mai grăitor decît faptul că volumul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare în țările lumii a treia este de circa o sută de ori mai scăzut decît în țările capitaliste dezvoltate ? Abia a zecea parte din activitatea de cercetare științifică și tehnică din lume este concentrată in țările în

curs de dezvoltare. Un studiu recent pune in antiteză situația din șapte țări industriale avansate față de nu mai puțin de 109 țări in curs de dezvoltare, dezvăluind că primul grup — atit de redus 1 — de state deține
© Volumul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare in 

țările lumii a treia este de circa 100 ori mai scăzut decît în 
țările capitaliste dezvoltate.

© Abia a 10-a parte din activitatea de cercetare știin
țifică și tehnică din lume este concentrată în țările în curs 
de dezvoltare, deși acestea cuprind peste două treimi din 
populația globului.

® Din numărul total al oamenilor de știință, 86 la sută 
se află în țările dezvoltate — față de numai 14 la sută în 
restul lumii.

© O comparație între 7 țări industriale avansate și un 
grup de 109 țări în curs de dezvoltare : primul grup de 
state deține 92 la sută din numărul total al acceleratorilor 
de protoni, 85 la sută din numărul calculatoarelor electro
nice, 83 la sută din numărul centralelor atomice.

© Plățile efectuate de țările în curs de dezvoltare pentru 
brevete, licențe, mărci de fabrică, servicii s-au ridicat în 
1970 la circa 1,5 MILIARDE DOLARI și ar urma să atingă 
9 MILIARDE DOLARI ANUAL spre anul 1980 — povară mult 
prea grea pentru țările sărace, nevoite, din această cauză, 
să renunțe la importante proiecte de dezvoltare.

© Cîștigul realizat de S.U.A. ca urmare a racolării de 
specialiști din țările în curs de dezvoltare a fost în 1971 de 
3,8 miliarde dolari — ceea ce întrece considerabil valoarea 
„ajutorului public pentru dezvoltare" acordat de S.U.A. 
tuturor țărilor lumii a treia.

85 la sută din totalul calculatoarelor electronice și 83 la sută din numărul centralelor atomice. Nu mai puțin semnificative sint și datele furnizate de_ UNESCO, potrivit cărora, din numărul total al oamenilor de știință, doar 14 la sută se află în țările în curs de dezvoltare — care încorporează peste două treimi din populația, globului.In plus, tocmai țările slab dezvol

tate, unde se simte cea mai acuță nevoie de specialiști, sînt afectate de politica racolajului de cadre practicată de marile monopoluri, care „cumpără ieftin" specialiștii din a- ceste țări. Astfel, dacă în 1967 țările lumii a treia au beneficiat de serviciile a circa 16 000 de specialiști străini, în a- celași an numărul cadrelor tehnico- științifice provenind din țările în curs de dezvoltare care s-au stabilit în țările dezvoltate s-a ridicat la 40 000. Ca urmare a acestui „exod de inteligență", S.U.A., de pildă, potrivit datelor O.N.U., au primit în 1971 din afară cadre a căror pregătire a costat, în țările de unde au provenit, 3,8.jnili- arde dolari — ceea ce reprezintă mult mai mult decit valoarea întregului ajutor acordat în acel an unor- țări ale lumii a treia ! Statisticile arată că S.U.A. au atras în decurs de un deceniu : 30 000 de ingineri, 9 000 oameni de știință, 14 000 de medici, privind țările respective de importante forțe ■ intelectuale de care acestea au o nevoie acută pentru depășirea stării de subdezvoltare — nemaivorbind de faptul că; in actualele condiții de recesiune și criză economică, cadrele emigrate în țările capitaliste sînt cele dinții lovite, în- groșind rindurile șomerilor cu diplome universitare.Pornind tocmai de la aceste realități, in documentul „Poziția Romă-
Viorel POPESCU

(Continuare in pag. a III-a)
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Spiritul de prevedere DATORIA COMUNISTĂ
in aprovizionare garanteaza

FAPTUL
ritmicitatea producțieiDin primele zile' ale a- trului 1976 — la nivelul sarcinilor de plan prevăzute 1 Aceasta este deviza de muncă sub care și-a început activitatea din a- cest an colectivul din marea unitate constructoare de din Capitală.— Spre deosebire de alți ani în care producția demara mai greu, de a- ceastă dată activitatea a pornit din plin, se desfășoară la nivelul parametrilor planului, încă din primele zile — a ținut să precizeze tovarășul Ion Nenciu, secretarul comitetului de partid. Faptul că in anul 1976 va trebui să realizăm, practic cu aceleași capacități, o producție cu 55 la șută mai mare decît în anul trecut, ne-a obligat să luăm din vreme toate măsurile, să ne organizăm în așa fel îneît să lucrăm ritmic, la nivelul potențialului productiv de care dispunem, în fiecare schimb, în fiecare zi.— Concret, cum ați procedat 7— De fapt, în întreprinderea noastră s-a făcut, încă înainte de începerea noului an, o „repetiție generală", ca să spunem așa, în cadrul căreia întregul nostru colectiv s-a convins că stă în puterea sa să realizeze volumul superior de producție sta- * bilit. Și asta în condițiile în care nu mai fabricăm produse cu care ne obișnuisem de ani de zile. In acest scop, în luna decembrie a anului 

s-a lucrat 
la nivelul ianuarie Mai mult, 
4 ianuarie

mașini „Autobuzul'

trecut în ritmurile și sarcinilor lunii din acest în zilele de a.c., echipe an.2— din

sectorul mecanic-șef au revizuit instalațiile de . fluide, de energie electrică. instalațiile de antrenare, ca totul să fie în ordine. Astfel, nu s-a mai simțit ruptura în trecerea de la un an la altul, ci activitatea a continuat firesc, în același ritm.Cu alte cuvinte, organizarea superioară și din timp a producției a asigurat un demaraj bun al activității colectivului din

cu 20 la sută pînă la sfir- șitul lunii ianuarie. în acest scop, depunem eforturi pentru a pune în funcțiune încă în această săptămină o presă de 800 tone, montată de colectivul secției. De asemenea, am organizat astfel producția îneît să nu frac- ționăm loturile de piese ci. dimpotrivă, să le fa- blicăm în loturi optime, evitînd pierderi de capacitate prin montări și
DEBUT FRUCTUOS ÎN NOUL AN 

LA ÎNTREPRINDEREA 
„AUTOBUZUL" DIN CAPITALĂ

primele1976. Despre aceasta veam mer gi nd producție, mai mulți de echipă, despre modul în care decurge producția, ne-au dat răspunsuri asemănătoare : „Prezenta la lucru a oamenilor este la nivelul zilelor normale, mașinile lucrează bine, sîntem aprovizionați cu materialele, necesare la toate locurile de muncă", în secția de presai îl în- tîlnim pe șeful secției, ing. Nicolae Ungureanu, care ne-a spus :— Secției noastre și, îndeosebi sectorului de presai greu, care reprezintă un „loc îngust" producția ii revin sarcini mari în aceste zile, blectivul principal care îl urmărim îl constituie ridicarea capacității sectorului de presaj greu

zile ale anului a- să ne convingem în secțiile Discutăm maiștri și șcl'i care, întrebațide cu

pentru întreprinderii, foarte O-pe

o mare a- în schim- pentru a producție I.
demontări prea dese ale matrițelor mari și prin reglaje numeroase ale preselor. Acordăm tentie lucrului burile II și III realiza aceeași ca în schimbulîntr-un alt sector al întreprinderii, care pînă nu de mult constituia, de a- semenea, un „loc îngust", cel de prelucrări mecanice, s-a completat dotarea tehnică cu mașinile-unel- te necesare, s-a asigurat forța de muncă. Se remarcă în mod deosebit, prin producția de înaltă calitate realizată în aceste zile, strungarii Constantin Șuhai, Dumitru Anton, precum și echipa condusă de Ion Spiroiu. Pe fluxul producției, in sectorul de montaj al autobuzelor și autoutilitarelor, activitatea decurge în aceleași bune condiții. Autovehiculele părăsesc linia de montaj în ritmul strict stabilit. Brigăzile

conduse de Constantin Ristocu, Dinu Iorga și Constantin Dobre, aflate în competiție cu timpul, acordă mare atenție respectării întocmai a tehnologiei de montaj.— Condiția esențială pentru menținerea acestui ritm este aprovizionarea la timp cu toate materialele și subansamblele necesare — ne-a spus ing. Constantin Brumă, șeful secției montaj. Mă refer mai ales la materiale bu- retoase, la jenți pentru autoutilitare, la semiaxe și diferențiale, la motoare, la suspensii și garnituri din cauciuc, la geamurile laterale, care anul trecut, nesosind întotdeauna la vreme, ne-au provocat o serie de dereglări. Ne preocupă, în a- ceste zile, îndeosebi problema sosirii la timp a jentilor pentru autoutilitare, la care stocul este minim. Iată de ce. un efort din partea furnizorului, întreprinderea de autoturisme din pentru livrarea contractate, ar fi nit și necesar.în primele zile cru au fost fabricate de autobuze și 105 autoutilitare. Așadar. constructorii de mașini de la „Autobuzul11 au pășit cu dreptul în noul an. Este în primul rind meritul lor și, desigur, al conducerii unității, al comitetului de partid, care au asigurat, mobilizînd puternic inițiativa și energiile creatoare ale colectivului, o bună organizare a producției, pentru ca zi de zi să se lucreze la nivelul potențialului maxim al întreprinderii.
Comeliu CARLAN

Pitești, jenților bineve-de lu-30

— Din Valea Jiului au șl plecat spre diferite mari unități din țară primele mii de tone de cărbune extrase în 1976. A început, așadar, îndeplinirea ritmică a sarcinilor mult crescute ce revin minerilor în noul an — primul din actualul cincinal. Ce sarcini noi iși propun in 1976 organizațiile de partid din Vale ? — îl întrebăm la începutul convorbirii, avute recent, pe tovarășul Clement Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani— Aș vrea să mă refer în primul rind la acele sarcini pe care dorim să le realizăm mai bine în acest an astfel incit să putem munci mai spornic. Pentru aceasta am făcut din timp și unele pregătiri. Rezultatele de ansamblu bune din anul trecut, cînd au fost extrase din bazinul nostru carbonifer peste sarcinile de plan 126 000 tone de cărbune, au fost diminuate cu cîteva zeci de mii de tone și de către exploatările miniere din Lupeni și Bărbăteni. Tocmai de a- ceea la Lupeni a avut loc de curind o ședință comună a biroului comitetului municipal de partid cu biroul comitetului orășenesc. După ce au participat zile în șir la activitatea curentă a numeroase organizații bază de la exploatările miniere peni și Bărbăteni, preparația de bune, fabrica „Viscoza", grupul Iar minier și din multe alte unități pe care le-au controlat și ajutat nemijlocit, membrii biroului comitetului municipal de partid au examinat, la fața locului, împreună cu toți factorii responsabili căile de perfecționare a stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid din Lupeni, N-aș vrea să se înțeleagă însă că am fost la Lupeni ca dispeceri ai producției.— Ce anume aveți în vedere cînd vă delimitați de „practica dispeceratului" ?— Sarcinile economice de plan sînt sarcini de partid de a căror îndeplinire răspund nu numai membrii organelor de partid, ci toți cei aproape 2 000 de comuniști care lucrează la minele amintite. Ei sînt datori să se remarce in rîndul colectivelor, să fie exemple demne de urmat în muncă. Organizațiile de partid — așa cum a subliniat conducerea partidului —• poartă, împreună cu conducerile unităților întreaga răspundere pentru mersul de ceasornic al producției, pentru realizarea sarcinilor cantitative și calitative de plan. A- ceasta nu înseamnă însă că ele trebuie să acționeze pentru realizarea aceluiași scop cu aceleași mijloace și metode. Organizația de partid este firesc să acționeze cu mijloacele și

de Lu- căr- șco-

al P.C.R.metodele ei specifice politice, politico-educative puse în sprijinul producției. întîlnim, totuși, și situații în care unele birouri se ocupă de a- celeași probleme care, în fond, reprezintă atribuțiile maiștrilor, șefilor de sectoare, neglijînd activitatea pentru educarea comunistă, cultivarea răspunderii comuniste fată de muncă. Tocmai de aceea ne străduim să explicăm teria cerilor tanța lor tru noirile, seci, necesare doar pentru a fi centralizate și transmise mai departe. ca rapoarte de activitate ; în analiza activistului de partid cifrele reflectă rezultatele muncii,

că cifrele, ma- lucru a dispe- desigur, impor- necontestat — pen- ste-
mai clar primă de avînd, de nu reprezintă date

în secția de montaj a întreprinderii „Autobuzul" din Capitalâ, echipa condusâ de Aurel Scurtu executâ asamblarea instalațiilor de bord la un nou lot
. de autobuze Foto: S. Cristian

bune sau mai puțin bune, răspunderea cu care-și fac datoria oamenii la locul lor de muncă, pasiunea și spiritul de inițiativă cu care ei acționează, climatul de muncă și starea de mobilizare a comuniștilor la îndeplinirea sarcinilor.Pornind de la specificul muncii în subteran, cînd oamenii lucrează în formații restrînse și dispersate care nu pot fi supravegheate tot timpul, iar controlorul propriei activități sînt propria conștiință si simțul datoriei, cînd colectivele schimburilor și sectoarelor se înțîl- nesc în răgazul scurt al pontajului „la zi", trebuie să acordăm mai multă atenție unui șir de cerințe ale stilului de muncă dinamic. Mai precis, mă refer la îmbunătățirea muncii birourilor organizațiilor de bază între adunările generale, îndeosebi pentru întărirea răspunderii personale a fiecărui comunist față de activitatea proprie ; necesitatea de a imprima operativitate în transmiterea sarcinilor fiecărui membru de partid; mai multă perseverență în urmărirea felului cum se îndeplinesc hotăririle organelor superioare și cele proprii, în repartizarea de sarcini concrete fiecărui membru de partid : intensificarea sprijinului acordat organizațiilor de bază din sectoarele care au încheiat anul 1975 cu rămi- neri in urmă, concomitent cu asigurarea conducerii fiecărei brigăzi și schimb de lucru al brigăzii de către comuniști experimentați în producție, buni educatori ai colectivelor de muncă. Credem că dacă vom reuși — și sîntem siguri că vom reuși — să determinăm un asemenea mod de a concepe activitatea vom fi in măsură să asigurăm un sprijin mai eficient producției prin munca de partid.— Dacă. am înțeles bine, măsurile pe care le-ați enunțat au o sferă mai largă de aplicabilitate, nu se referă exclusiv la activitatea comuniștilor din Lupeni...— Așa este. Odată cu clarificarea lucrurilor la Lupeni s-a realizat și un util schimb de experiență. Iată,

despre generalizarea unor inițiative cum ar fi „Ora de dirigenție muncitorească", „Prietenii noului angajat" ș.a. se vorbește mult dar se face încă puțin. Aprecierea aceasta se. referă nu numai la activitatea organizațiilor de partid și a comitetelor de sindicat de la minele Lupeni și Bărbăteni, ci și din alte unități miniere ale Văii Jiului. La fel și observația critică făcută în cadrul ședinței care arată că unele conduceri de exploatări miniere și de sectoare au renunțat cu prea multă ușurință și in mod nejustificat la metoda bună de a se intilni periodic cu minerii care nu-și îndeplinesc sarcinile de disciplina mele de etc.— Care rea dv„ primul pas ce se cere făcut in vederea aplicării neîntirziate a măsurilor despre care ați vorbit anterior ?— Puneți o întrebare la care nu e ușor de răspuns. Poate că acest prim pas ar trebui să-1 constituie combaterea comodității in gîndire a unora dintre noi. Să ne explicăm. Iți dă o mare satisfacție, greu de exprimat în cuvinte, receptivitatea multora la sarcinile care se pun într-un moment sau altul, promptitudinea și hotărîrea cu care se a- pucă de lucru, ambiția cu care înfruntă greutăți vremelnice. întîlnim însă din păcate și situații cînd unii se urnesc mai greu din loc ; numită comoditate în pune amprenta și pe a acționa. De aici și nelor și organizațiilor a exercita o puternică tru combaterea practicii justificărilor și „pasării" răspunderilor, tergiversării rezolvării problemelor și de a promova un climat de muncă optimist, generat de încrederea în capacitatea colectivului bine sarcinile s-a procedat

DIVERS

AERUL, APA, SOLUL-
curate, sănătoase, permanent ocrotitePrevederile Programului Partidului Comunist Român cu privire la protecția mediului, legislația exigentă care reglementează toate problemele din acest domeniu asigură cadrul și condițiile necesare pentru realizarea politicii de conservare nealterată a mediului inconjurător, astfel incit oamenii să poată trăi și munci intr-un aer curat, într-o climă sănătoasă. Astăzi — pe lingă organele centrale, organismele de specialitate și unitățile economice — de protecția mediului se ocupă, răspunzînd direct, și organele locale ale puterii de stat. Multe dintre ele au deja o experiență care se impune atenției și generalizării. Printre ele se numără Consiliul popular al județului Cluj.— Consiliul nostru popular — ne spunea tovarășul ing. Nicolae Beuran, vicepreședinte al comitetului executiv, președintele comisiei județene pentru protecția mediului — a reușit, prin organismele sale de specialitate, prin activul său de sprijin, să cunoască în amănunt și în permanență situația e- xistentă din acest punct de vedere in toate unitățile și localitățile, pentru a putea acționa prompt și eficient....Iată, succint, cum se acționează în județul Cluj. Pentru combaterea poluării rîurilor și redresarea calității apelor, in principal ale Someșului, este în curs de realizare un program de dotare a tuturor orașelor județului cu stații de epurare, întreaga documentație a proiectelor de execuție pentru anul 1976 a fost predată. încă în acest cincinal vor fi gata stațiile ce vor servi orașele CIuj-Napoca, Turda și Cîmpia Turzii, Dej și Gherla. Odată cu acestea se realizează și mari acumulări de apă. Cu regularitate se fac determinări ale nivelului de poluare a apelor uzate la obiectivele industriale, înainte de deversarea lor în rîuri. Orice abatere flagrantă, orice creșteri ale nivelurilor de poluare sînt imediat sesizate comisiei județene pentru protecția mediului.De o atenție susținută se bucură protecția solului. Aceasta implică multiple activități. în primul rînd, combaterea eroziunii solului prin plantări și împăduriri, lucrări de îndiguiri și de protecție împotriva inundațiilor (în văile Someșului și Nadășului, Valea Seacă, bazinul Arieșului), lucrări de irigații (in zona ■Arieș).Un efort susținut se face pentru a se urmări utilizarea cit mal rațională a pesticidelor. Deși reglementări legale există, nu peste tot ele sint respectate întocmai. Comisia pentru protecția mediului va supune această problemă dezbaterii unei apropiate sesiuni a consiliului popular. Organul de specialitate — centrul județean sanitaro-antiepidemic — are grijă ca orice poluare a unei surse de apă cu pesticide, orice intoxicație să fie urmată de o anchetă antiepidemiologică menită să meargă obligatoriu pînă la găsirea și sancționarea vinovatului care nu a respectat normele de depozitare și minuire a substanțelor toxice, pînă la stabilirea măsurilor

care să asigure evitarea acestor situații.Preocupări corespunzătoare se manifestă pentru protecția împotriva acțiunii dăunătoare ce-o pot provoca • îngrășămintele chimice folosite ne

intervențiilor comisiei județene, un amplu plan de depoluare — care implică înlocuiri de tehnologii vechi, montarea unor noi instalații de captare — va fi realizat aici în cincinalul 1976—1980. Supravegherea nivelurilor de poluare a aerului se face și Ia Cluj-Napoca, Dej, Aghireș. Supravegherea este dinamică și activă. ,Un puternic factor poluant, în special în orașul Cluj-Napoca, îl reprezintă gazele de eșapament ale autovehiculelor. Pentru a reduce acest gen de poluare s-au luat, în primul rind, măsuri pentru mai buna organizare și fluidizare a circulației. De asemenea, in noile cartiere de lo
rațional. în legătură cu acest aspect, trebuie apreciat și faptul că in cincinalul anterior, in 16 localități rurale din județ s-a introdus alimentarea cu apă din sursă centralizată, prin conducte. Activitatea în acest sens continuă la scară lărgită în actualul cincinal. Ea este strîns legată de acțiunea de sistematizare a teritoriului. Este vorba deci, pe de o parte, de o creștere a nivelului de civilizație și confort, iar, pe de alta, de interdependența dintre necesitățile și posibilitățile de protejare a solului, a omului, a animalelor, în condițiile unei agriculturi care utilizează din ce în ce mai multe pesticide și îngrășăminte chimice.Pentru păstrarea purității aerului a început o acțiune de supraveghere atentă și permanentă. Există o cartare, ținută la zi, care înregistrează nivelurile de poluare in toate centrele urbane cu activități industriale. La Turda, de pildă, din șase puncte fixe se iau zilnic spre examinare probe de aer. în ultimii 2—3 ani nivelul de poluare cu pulberi de la fabrica de ciment din localitate a scăzut de peste trei ori ; întrucît acest nivel continuă, totuși, să se situeze peste norma admisă, in urma
(Urmare din pag. I)acum nou. Ce vreți, „magnetul" oțelului ! Oamenii aceștia în stare să facă ati- tea lucruri mari...— Un exemplu ? !— Și o mie. Gîndiți-vă numai la faptul că această oțelărie complet automatizată e prima din tară de concepție integral românească. Ea a fost realizată print.r-0 colaborare strinsă între unități de prestigiu : „23 August" din București,

cuințe, Mănăștur și Gheorghieni, au fost concentrate locurile de parcare și garare la periferia zonelor de locuit.Evident, în cadrul acțiunilor de protecție și de luptă împotriva poluării, în centrul atenției se situează supravegherea continuă a stării de sănătate a populației. Observațiile și constatările ce se acumulează au permis comisiei să inițieze numeroase măsuri antipoluante, să impună aplicarea unor tehnologii noi, asigurarea unor amplasamente corespunzătoare pentru noile unități productive.— Cum impuneți respectarea legii și de către acele unități economice republicane ce au încă unele „moște- niri" tehnologice care le fac poluante ?— într-adevăr — ne spune dr. Zoltăn Karăcsonyi, directorul Centrului sanitar-antiepidemic, secretarul comisiei de protecția mediului — unora trebuie să le mai aplicăm „corecții de memorie", să nu uite de lege. Și de cind sancțiunile contra-^ venționale sînt suportate direct do vinovați și nu de unități, treburile merg mai bine. Sancțiunile, bineînțeles, nu rezolvă,problemele tehnice a- mînate sau întîrziate, dar stimulează

aplicarea mai operativă a măsurilor pentru reducerea poluării. Sint măsuri la care apelăm foarte rar, căci in majoritatea cazurilor totul se rezolvă, prin bună colaborare și înțelegere, ajungîndu-se la realizarea in termen a lucrărilor de- poluante fără rabat la exigență.Consiliul popular județean Cluj are și citeva inițiative valoroase a- plicabile și in alte zone ale țării. Este vorba, pe de o parte, de cartarea și urmărirea zilnică a surselor de poluare existente (pentru a le vedea în evoluție), iar, pe de altă parte, de înregistrarea unor eventuale surse de poluare posibile in viitor (pentru a se lua măsuri de prevenire). Au fost stabilite numeroase rezervații naturale (zona Țaga. Finațcle Clujului, Cheile Turzii). Se preconizează valorificarea turistică și de agrement a unor zone. Se stimulează creșterea activului de colaboratori voluntari care primesc legitimații din partea comisiei de protecție a mediului și care participă la controlul asupra păstrării rezervațiilor, dind o mină de ajutor la diferite amenajări 'de protecție. De asemenea, comisia a impus aplicarea rezultatelor unor cercetări fono-acus- tice în domeniul amplasării și construirii locuințelor, ceea ce contribuie mult la reducerea poluării fonice care afectează unele apartamente.— Ce apreciat!, tovarășe președinte al comisiei județene pentru protecția mediului, drept obiectiv primordial în activitatea Consiliului popular județean Cluj și a comisiei de specialitate pentru protecția apei, aerului și solului 9— Să facem din fiecare cetățean un aliat in activitatea de prevenire a poluării, de conservare a calităților mediului. Iar, împreună, asigurind pretutindeni respectarea strictă a legii, să contribuim la promovarea ritmurilor înalte de dezvoltare eco- nomico-socială.
AI. PLAIEȘU 
Al. MUREȘAN

plan, cu cei care incalcă muncii, nu respectă nor- tehnica securității munciitrebuie să fie, după păre-

„Porțile lui 
Caragiale"

Arhivele statului din Piatra 
Neamț au achiziționat un docu
ment inedit, care atestă că 
I. L. Caragiale s-a ocupat și de... 
desen. Mai exact, este vorba de 
o schiță-desen sugestiv intitula
tă „Porțile lui Caragiale". Ea a 
fost întocmită de Caragiale în 
timp ce funcționa ca inspector 
școlar in județul Neamț, in urma 
unei dispoziții din partea mi
nisterului de resort de a cerceta 
și starea de conservare a renu
mitelor porți cioplite din lemn 
din această zonă. Neavind altă 
posibilitate de reprezentare, el 
a realizat niște desene-schițe 
ale acestor porți. Pe una dintre 
acestea, reprezentând poarta 
unei mănăstiri, se află următoa
rea adnotare a marelui drama
turg : „Este foarte frumoasă, cu 
ghirlande de trandafiri ciopliți 
in lemn, cu vulturi și dragoni".

o a- gîndire își felul lor de datoria orga- de partid de înrîurire pen-
rezolva an. Așa ; cu prilejul de seamă a-de a din noul recent adunărilor de dări < nuale. în pregătirea acestora, toți membrii organelor noastre de partid au coborît mai des în mină și acolo, în mijlocul brigăzilor, în abataje, s-au îngrijit de perfecționarea activității de partid sub multiplele ei aspecte. Urmărim să permanentizăm acest stil dinamic, eficient de muncă. îndeosebi în activitatea de îndrumare și control exercitată de comitetele orășenești de partid și cele de la exploatările miniere ; este vorba de necesitatea intensificării muncii acestora în sectoare, în mijlocul brigăzilor pentru a se asigura atragerea la rezolvarea sarcinilor a întregului efectiv de comuniști, astfel incit creșterea rolului conducător al fiecărei organizații de partid să se reflecte într-o producție sporită de cărbune — combustibil atit de necesar economiei noastre naționale....în ziua care a urmat convorbirii, l-am căutat din nou pe tovarășul Negruț la sediul comitetului municipal. „A plecat la Lupeni" — ni s-a spus. „Tot‘ la Lupeni?". Tot la Lti- peni pentru că în aplicarea măsurilor stabilite -trebuie acționat ho- tărît, .cu perseverență. Ceea ce tocmai a făcut primul secretar al comitetului municipal de partid.

Constantin MORARU

note de lectură

Cărți de reportaj 
și publicistică

Oaspetele 
neașteptatCetățeanul Vasile Cucu Galați, strada Dogăriei 138, din_____ ¥_r _______ a primit o vizită neașteptată. Ziua în amiaza mare i-a „bătut" la ușă o... căprioară. Venită din cine știe ce pădure și rătăcită prin oraș, ea s-a oprit, speriată și sfioasă, la ușa lui. Acesta i-a deschis, a ospătat-o și a ingri- jit-o cum s-a priceput mai bine. Apoi, împreună cu lucrătorul de miliție Vasile Golăeș și cu șoferul Gheorghe Anei, omul a dus căprioara în parcul zoologic Gîrboavele, din apropierea orașului, întru bucuria copiilor. Și nu numai a lor.

nu o
Atenție 
la poleiS-a atras atenția — șidată — asupra pericolului pe care-1 reprezintă nesocotirea regulilor de circulație pe drumuri cu polei. De o asemenea nesocotire a cerințelor traficului rutier în condiții dificile a dat dovadă și șoferul Ion So- rescu, care conducea microbuzul 33—B—1 441 al Trustului de construcții industriale. Pe raza comunei Movilița, din județul Ilfov, tocmai unde drumul era mai alunecos, șoferul I. S. a condus cu viteză prea mare. Ne- maiputînd .stăpini volanul, microbuzul s-a tamponat de un alt vehicul care venea din sens opus. 'Rezultatul : două persoane . au fost' grav rănite. La fel S-a tamponat autoturismul 1—AR—6 140 cu un autocamion, pe raza comunei Nicolae Bălces- cu din județul Constanța. Cauza: l'rînă bruscă pe drum cu polei. Hotărît lucru: cu iarna nu o de glumit !

„Magnetul" oț„Independenta" din Sibiu, „1 Mai" din Ploiești și „UNIO" din Satu-Mare...Da, merită să te gîndești Ia acest amănunt și să înțelegi semnificațiile lui. Dar și la faptul că în cincinalul trecut ultima capacitate a oțelăriei electrice a intrat in funcțiune cu un avans de 10 luni.Din cele o mie de exem-

elului de Balsple l-am putea alege și pe acela că la pupitrele de comandă ale oțelăriei, la linia de forjă complet automatizată lucrează astăzi foștii grădinari din Morun- glav. foștii olari din Obo- ga. Că produsele lor sint cunoscute și apreciate în țări cu vechi tradiții industriale.

In incinta întreprinderii podurile rulante purtau încărcături grele spre halele de forje. Dincolo de porțile întreprinderii se însene în noua simetrie urbanistică a orașului un cartier modern, unde s-au instalat în noile apartamente, împreună cu familiile lor, peste 1 200 de muncitori reintorși pe meleagurile copilăriei de la Otelul Roșu, Craiova. Hunedoara. București. Galați să întărească 
o tinără familie de oțelari.

...In veșmîntul 
moral 

al oșteanuluiTitlul cărții lui Eugen Frunză — „DIN- TR-UN POST DE OBSERVAȚIE" (Editura militară) — inspirat din terminologia ostășească, sintetizează poziția scriitorului față de această carte, a cărții față de cititori. Poetul și gazetarul îmbracă, în a'ceastă culegere de consemnări publicistice, veșmintul moral al oșteanului aflat la veghe. Măsurate pe calibrele genurilor, alcătuirile din volum sînt tablete, cursive, mici reportaje, portrete satirice. Resimțite la temperatura mesajului, ele sînt activități de santinelă a timpului. Scriitorul preia conștient calități inerente ale oșteanului — modestia, atenția, rigoarea, intransigenta, sinceritatea, vigilența și, mai presus de toate, patriotismul și partinitatea — și se instalează cu acest consemn în serviciul său de gardă. Alcătuirile au deci după împrejurări, solemnitatea o- norului, lirismul veghii lîngă fîșia arată a hotarului, respectul salutului camaraderesc, simplitatea și demnitatea raporturilor de militar. E o limpezime de stil care dublează, în chip fericit, lapidaritatea genurilor.Deși provenită din publicații militare, culegerea se adresează tuturor cercurilor de cititori. Pentru că cele 125 de „focuri" trase din acest post de observație sînt, fără excepție. de larg interes civic.
Sergiu ANDON

Dosarul acuzator 
al unor timpuri 

întunecateReporter cunoscut ca un investigator numai pe terenul ferm al da

telor și faptelor concrete, Mihai Stoian întreprinde în cartea 
„MOARTEA UNUI 
SAVANT : N. IORGA" (apărută în editura „Eminescu"), o minuțioasă investigație in depozitul documentar al odioasei crime de tip fascist, care, cu 35 de ani in urmă, in pragul conflagrației mondiale, a curmat viata unuia dintre cei mai de seamă exponenți ai geniului poporului nostru, „un rar intîlnit savant al istoriei" și „un uriaș al culturii românești", cum îl numește George Macovescu în „Preambulul" cărții. Autorul inventariază toate datele cunoscute. El le coroborează pe cele direct legate de eveniment (acte juridice și polițienești, articole de ziar, mărturii publice făcute în acele zile sau după decenii) cu altele, doar tangențiale sau chiar, a- parent, fără vreo legătură (documente diplomatice, fragmente de cronică a vieții internaționale, dezvăluiri ale activității de spionaj). Prin aceasta, autorul izbutește să încadreze monstruoasa crimă a legionarilor in contextul larg al epocii, înnegurată de expansiunea fascismului. Această demonstrație, dezvoltată în paralel cu prezentarea poziției ferme, energice a comuniștilor — care n-au făcut nici o concesie hitlerismului, uneltelor lui de pe teritoriul nostru — constituie ținta principală a anchetei, țintă pe care autorul o atinge cu rezultate revelatoare. Incit „Moartea unui savant" este „dosarul u- nei crime" și în același timp un rechizitoriu adus unei epoci întunecate, cea mai neagră din istoria patriei. Fapt pentru care valoarea instructiv-edu- cativă a lucrării nu mai trebuie demonstrată.

Petre DRAGU

La un pas de... 
romanul 

document„LA UN PAS DE CENTRUL PAMINTU- LUI", recentă apariție în colecția „Reporter" a editurii „Eminescu", nu este doar o culegere de reportaje despre minerii Văii Jiului. Fiind mai aproape de nuvelistică decit de ceea ce numim reportaj (fie și literar), cartea timișorenilor Lau- rentiu Cerneț și Dumitru Dem. Ionașcu își propune — și izbutește — mai mult. A- nume, să justifice pretenția din titlu, in sensul unei prospectări de adincime nu numai în straturile geologice care sînt locul de muncă al minerilor, ci și în universul spiritual, in umanitatea bogată și densă a acestora. Fiecare reportaj își propune, de fapt, să descopere și să descrie, uneori cu mijloacele delicate ale confesiunii, dimensiunile și contorsionatele reliefuri sufletești ale cite unui om. Un miner, un inginer, un librar, un șofer, un artist plastic amator, un director, o femeie-judecător, oameni diverși ni se des- tăinuie prin mijlocirea dibace a autorilor cărții și avem astfel, in final, senzația unei călătorii într-o lume viguroasă și solară, minerească prin excelență, de tonică esență morală. Meritul principal al autorilor este, fără discuție, a- cela al efortului (un efort care nu se face totdeauna in asemenea întreprinderi !) de reflectare dinlăuntru a acestei lumi, după o laborioasă și responsabilă cunoaștere, dublată de iubire și respect pentru universul abordat.
Mihai CARANFIE

Ca-n codruDupă un 
trecut sub . _. 
platoul Bucegilor și de pe 
lea Prahovei, unii dintre 
tomobiliști nu s-au mulțumit 
numai să admire peisajul, ci 
să-i șl... jecmănească. Au fost 
rupți, fără milă, zeci de bră
duleți pe care și i-au pus ca 
pe un „trofeu" pe limuzinele lor. 
Un silvicultor ne-a scris cu a- 
mărăciune despre acest lucru și 
ne-a trimis în anexă o listă de 
numere ale unor astfel de ma
șini conduse de oameni stricători 
șl lacomi. Iată cîteva : 6-B-6997, 
1-CT-4544, 10-B-119, 1-CT-553G,
7-B-8S46, 3-B-403, 9-B-9220,
3-B-7621, 1-CT-S819, 9-B-3697.

Trenul

frumos revelion 
cetina brazilor

pe- 
din 

Va- 
au-

fantomă— Vă rugăm să ne bilete cu locuri pentru dul 36.— Nu avem decit pentru luni, 5 ianuarie 1976 — răspunde casiera.— Dați-ne pentru luni...Scena s-a petrecut la agenția C.F.R. Sighișoara, în ziua de 30 decembrie 1975....Luni, 5 ianuarie, în rapidul 36. Cei trei călători urcă în vagonul 1 și încep să caute locurile 51, 53 și 57. Dar toate cele trei locuri fuseseră vindute în stația Cluj-Napoca, cu citeva ore înainte de plecarea trenului ! Simplă eroare ? „Dacă ar fi numai acest caz, așa aș zice și eu — răspunde controlorul de bilete — dar în tot trenul nu se găsește măcar un loc care să nu fi fost rezervat de „două ori". Deci, in seara de 5 ianuarie, după diagramele C.F.R.-ului, n-a circulat un singur rapid, ci... două. Performanță, nu glumă !
Curentul

dați trei rapi-

n-a fost
întrerupt...

S-a intimplat la cabana „Gura 
Riulul" de lingă Zărneș-ti, jude
țul Brașov. Apropiindu-se ora 
de închidere, responsabilul ca
banei i-a anunțat pe consuma
tori că nu mai servește băutură, ' 
rugindu-i să se grăbească, spre 
a se putea încadra in program. 
Unul dintre ei, Nicolae Col ea, 
din Bran, s-a supărat foc. că i ț 
se întrerupe cheful. Și a căutat 
să se răzbune. Cum ? A ieșit 
afară din cabană și s-a suit pe 
un stilp, cu gindul să întrerupă 
curentul electric. N-a mai apu
cat. Cind a pus mina pe unul 
din fire, a fost electrocutat 
mortal.

I 
I
I

I
I

Rubrică redactate de
Petre POPA
cu spri|inu> corespondenților
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez mulțumirile și gratitudinea mea pentru amabilul dv. mesaj de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei independenței noastre.Vă urez, Excelența Voastră, sănătate deplină și btmăstare, iar poporului dv. prieten progres continuu.
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președinte al Republicii Democratice
a Sudanului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPentru urările cordiale pe care Excelența Voastră mi le-a adresat cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte federal al Confederației Elvețiene vă exprim mulțumiri călduroase.La rîndul meu, vă rog să primiți cele mai bune urări de prosperitate pentru dumneavoastră personal și pentru viitorul țării dumneavoastră,

RUDOLF GNĂGI
Președinte federal 

al Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost foarte mișcat de mesajul de urări pe care dumneavoastră ați binevoit să mi-1 adresați cu prilejul celei dc-a 15-a aniversări a independenței țării mele. Exprimîndu-vă sincerele mele mulțumiri, sînt bucuros să adresez, dumneavoastră și poporului român, cele mai bune urări de fericire și prosperitate.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele conside- rațiuni.

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice 

Mauritania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului Republicii Populare Bangladesh și al meu personal transmit Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru caldul mesaj de salut adresat cu prilejul zilei naționale.împărtășesc pe deplin convingerea Excelenței Voastre că relațiile de prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte in anii viitori.Vă rog să acceptați, Excelență, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate poporului român.

ABU SADAT MOHAMMAD SAYEM
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

t V
PROGRAMUL T

16,00 Teleșcoala. • Științe sociale.
16,30 Curs de limba germană.
17.00 Telex.
17,05 Cîntece și dansuri populare in

terpretate de ansamblul folcloric 
Doina Oltului" din Călimănești.

17.15 Din țările socialiste.
17,25 Muzica — emisiune de actualitate 

muzicală.
17,55 Enciclopedie pentru tineret.
18.20 Cabinet juridic.
18,45 Universitatea TV. • Amfiteatru 

politic.

19.20 1001 de seri,
19.30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
20.20 Voci celebre : Nat King Cole $1 

Ella Fitzgerald.
20,35 Mai aveți o întrebare ? Revolu

ția tehnico-științifică contempo
rană.

21.15 Revista literar-artistică TV © Pur- 
tînd în noi eterna Românie.

22.15 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Concert Mozart. Dirijori : Radu 
Zvorișteanu, Ludovic Baci și Carlo 
Zecchi.

22,00 Pagini de umor î Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea.

22,23 închiderea programului.

vremeaTimpul probabil pentru zilele de 9, 10 și II ianuarie. în țară : Vremea va continua să se încălzească în prima parte a intervalului, apoi' se vâ răci ușor. Cerul va fi schimbător; cu înnorări mai accentuate în jumătatea de nord a țării, unde se vor semnala precipitații locale sub formă de

ninsoare, lapoviță și ploaie. în rest — precipitații izolate. Vintul va sufla slab pînă la potrivit, cu intensificări temporare în zona de munte. Minimele vor fi- cuprinse între mi- -nuș 8 și plus 2 grade, maLcoborite in estul Transilvaniei, lat maximele' între minus 3.și plus. 7 grade,, local mai ridicate. în București : Vreme relativ caldă. ;.Cer.Ul> va ■ fi variabil. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura va crește ușor în prima parte a intervalului .apoi va fi staționară.
(Urmare din pag. I)Însuma aproape 5 240 ha, de pe care se apreciază că se vor obține 238 000 tone produse.în nici un județ, în nici o comună, nici o porțiune de teren să nu rămînă nefolosită, acționîndu-se în spiritul prevederilor Legii fondului funciar. Este de datoria consiliilor populare comunale și orășenești să identifice, încă in , aceste zile, terenurile libere din curți, ca și pe cele dintre construcțiile de orice fel, terenurile virane din perimetrul construibil al localităților etc. și să ia măsuri în vederea în- sămînțării lor integrale. în mod asemănător trebuie să procedeze consiliile populare și organele de specialitate in vederea cultivării tuturor terenurilor situate pe lingă șosele.

drumuri sau căile ferate. Multe din aceste suprafețe nu produc nimic deoarece pe ele băltesc apele sau sint invadate de tufișuri și buruieni. Iată de ce este necesar ca șii pe aceste suprafețe, cu aportul locuitorilor de la sate, să se execute șanțuri în vederea scurgerii apelor, defrișarea vegetației nefolositoare, în felul acesta nu numai că se va putea obține un spor de produse a- gricole, ci se va schimba și peisajul, care va arăta mai îngrijit, mai frumos.O sursă importantă de creștere a suprafeței agricole și, îndeosebi, a celei arabile o constituie redarea în ■circuitul agricol a terenurilor folosite temporar pentru lucrările de investiții. Deși au fost prevăzute termene precise, la care suprafețele respective să fie redate deținători

CHEMAREA
la întrecere adresată de Comitetul

municipal București al P. C.R.
(Urmare din pag. 1)din Capitală, în frunte cu comuniștii, sint ferm hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru a îndeplini și depăși sarcinile ce le revin pe anul 1976 și în întregul cincinal 1976—1980.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală, organizația de partid a municipiului București adresează organizațiilor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor o entuziastă chemare la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor stabilite prin planul național unic de dezvoltare economi- co-socială a României pe anul 1976.Punînd mai bine în valoare potențialul tehnic, științific, material și uman existent în Capitală, organizația de partid a municipiului București se angajează să realizeze în anul 1976, peste prevederile planului, următoarele :

a) IN ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ1. Depășirea planului valoric la producția-mar- fă cu 800 milioane lei. Aceasta se va concretiza în realizarea suplimentară a unor produse necesare economiei naționale, care asigură valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, din care menționăm :— 2 000 tone oțel aliat și înalt aliat ;— 3 000 tone țevi ;— 1 500 tone laminate finite pline ;— 900 tone utilaj tehnologic ;— 5 milioane lei mașini-unelte ;— 1 500 CP motoare cu ardere internă ;— 2 000 pompe pentru diferite medii de lucru ;— 6 locomotive Diesel de 450—1 250 CP ;— 20 milioane lei mijloace de automatizare electronice ;— 10 000 bucăți radio-receptoare ;— 300 000 mp țesături ;— 150 000 perechi încălțăminte ;— livrarea suplimentară la fondul pieței a unor mărfuri în valoare de 110 milioane lei.2. Realizarea peste prevederile planului a unor produse destinate exportului în valoare de 50 milioane lei valută, dintre care menționăm :— 150 tone țevi din oțel ;— 200 tone utilaj tehnologic ;— 1,5 milioane lei valută mașini-unelte ]— 5 locomotive Diesel electrice ;—- 5 000 televizoare ;—. 5 000 radio-receptoare ;—; 25 000 tuburi cinescop ;— 2,2 milioane lei valută încălțăminte ;— 4,6 milioane lei valută confecții textile și produse tricotate.în același timp vor fi reduse importurile de materii prime, materiale, utilaje, instalații, aparate și piese de schimb cu 25 milioane lei valută, prin asimilarea lor in unitățile din Capitală.3. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii în medie cu 1 000 lei pe lucrător.4. Realizarea de economii la cheltuielile de producție în valoare de 40 milioane lei, din care 20 milioane lei la cheltuielile materiale.5. Obținerea peste plan a unui volum de beneficii in valoare de 200 milioane lei.6. Reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie față de consumurile normate cu4 ' — 5 000 tone metal ;' y. 75 000 tone, cembusțibii convențional "—40 milioane kWh energie ' electrică.Aceste angajamente vor fi realizate prin :— aplicarea in producțio a 98 tehnologii noi, peste1 cele prevăzute in plan ;

— diversificarea gamei sortimentale și îmbunătățirea parametrilor tehnico-funcționaii prin asimilarea și punerea in fabricație, peste prevederile planului, a 696 produse noi, reproiectate și modernizate ;— scurtarea duratei de punere în fabricație a unui număr de 80 produse, prevăzute în plan, cu 2—10 luni ;— creșterea cu 1 la sută, față de nivelul planificat, a indicelui de utilizare a mașinilor-unelte de prelucrat metale ;— realizarea prin autoutilare, peste prevederile planului, a unor mașini, utilaje și instalații in valoaro de 25 milioane lei ;— scurtarea duratei de atingere a parametrilor tehnico-economici proiectați la un număr dc 1 capacități cu 1—3 luni ;— asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor prin cuprinderea în cursuri special organizate a 130 000 muncitori, precum și a tuturor maiștrilor, proiectanților de tehnologii și inginerilor stagiari din întreprinderile industriale.
b) IN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 

Șl CONSTRUCȚII1. Devansarea punerii în funcțiune a unul număr de 10 capacități de producție industrială cu peste 30 zile față de termenele planificate.2. Reducerea timpului de execuție față de durata normată la un număr de 15 000 apartamente, adică 50 la sută din planul anual de locuințe, cu 10—15 zile.3. Devansarea cu 25—30 zile a termenelor planificate de dare în folosință la 50 la sută din suprafața comercială ce urmează a fi construită în anul 1976.4. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii în construcții în medie cu 400 lei pe lucrător.5. Reducerea cheltuielilor de producție cu 1 leu la fiecare 1 000 lei producție de construcții și montaj.6. Realizarea de economii prin reducerea consumurilor specifice la unele materiale cu pondere mare in activitatea de construcții : 1500 tone ciment, 600 tone metal, materiale pentru zidărie echivalente cu 1 milion cărămizi.7. Executarea în acord global a 90 la sută din volumul de lucrări de construcții-montaj prevăzute în plan pe 1976.Angajamentele asumate se vor realiza prin :— extinderea industrializării lucrărilor în construcții ;— îmbunătățirea concepției de proiectare și execuție, introducerea de noi soluții 'constructive și tehnologii moderne de lucru ;— creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, mai ales la efectuarea săpăturilor, transportul și manipularea materialelor, prepararea be- toanelor și mortarelor, executarea finisajelor ;— extinderea lucrului în 2 și 3 schimburi ;— creșterea contribuției beneficiarilor la montarea și punerea în funcțiune a utilajelor.
c) ÎN ACTIVITATEA 
DE TRANSPORTURI1. îmbunătățirea indicilor planificați de” utilizare a mijloacelor de transport :— in transportul feroviar : cu 0,5 la șută la rulajul vagonului de marfă, cu 0,2 lâ'sută la încărcătura statică, pe osiăși 0,8 la șută la viteza comercia® 'a‘ trenurilor de— în transportul rutier rcu i,5‘la sfltâ' a gradu

lui de utilizare a parcului și cu 2 la sută a coeficientului de utilizare a capacității de transport.2. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 0,2 la sută.3. Reducerea consumului de carburanți cu 0.5 la sută, ceea ce echivalează cu o economie de 1 500 tone combustibil convențional.4. Reducerea cu 0,3 la sută a cheltuielilor de exploatare, ceea ce duce la obținerea unor economii în valoare de 4,7 milioane lei.5. Depășirea planului de venituri cu 0,7 la sută, respectiv cu 19 milioane lei.6. îmbunătățirea condițiilor de transport în comun prin dotarea I.T.B., în cursul anului 1976, cu încă 52 tramvaie de mare capacitate, 310 autobuze, 225 taximetre și 85 troleibuze, concomitent cu realizarea unei economii de peste 3 600 tone combustibil convențional.Obiectivele propuse se vor realiza prin :— mecanizarea operațiilor de încărcare și descărcare, extinderea sistemului de paletizare și containerizare a transportului ;— reducerea mersului în gol Ia toate categoriile de mijloace de transport, extinderea lucrului in două schimburi și a utilizării remorcilor ;— îmbunătățirea activității de întreținere și reparare a mijloacelor de transport.
d) IN ACTIVITATEA DE DESFACERE 
A MĂRFURILOR Șl PRESTĂRILOR 
DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE1. Construirea a 120 mii mp suprafață comercială și recuperarea și amenajarea a peste 6 000 mp fos

te spații comerciale, care in prezent au alte destinații. Modernizarea unui număr de 100 unități comerciale.2. Creșterea, peste plan, a producției proprii în alimentația publică cu peste 10 milioane lei. odată cu diversificarea sortimentelor, dezvoltarea, preparatelor tradiționale, a semipreparatelor și preparatelor tip gospodina, a produselor de cofetărie și patiserie, precum și a băuturilor răcoritoare.3. Creșterea numărului dc servicii către populație și a volumului valoric de prestări peste cel planificat cu 50 milioane lei.4. Mobilizarea la desfacere din stocurile existente a unor mărfuri in valoare de 300 milioane lei.5. Reducerea cheltuielilor de circulație față de sarcinile de plan cu 7 milioane lei și depășirea nivelului planificat de beneficii cu 10 milioane lei.Aceste obiective se vor realiza prin :— folosirea mai rațională a suprafețelor comerciale— îmbunătățirea cunoașterii cerințelor populației și contractarea fondului de marfă în funcție de acestea ;— aprovizionarea ritmică și îmbunătățirea structurii sortimentale a mărfurilor ;— îmbunătățirea întreținerii bazei tehnico-ma- t-erlale și a condițiilor de conservare a mărfurilor ;— specializarea unităților comerciale și extinde
rea metodelor moderne de prezentare și desfacere 
a produselor ;— perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din comerț și prestări de servicii.

★Ne exprimăm convingerea că întrecerea țe se va desfășura între organizațiile județene de partid, mobilizind eforturile și capacitățile de creație ale întregului nostru popor, va constitui un factor important de accelerare a progresului economic și social al patriei noastre, asigurînd înfăptuirea exemplară a, istoricelor hotărîri ale Congresului, al, XI-lea al 'partidului,’ă^fibârea în viață a'ftiare- țului Program de edificare al celei mai înaintate' i orânduiri, orînduirea ' comunistă, pe pământul României.
Comitetul municipal București al Partidului Comunist Român

Extinderea suprafețelor arabilelor lor inițiali — unitățile agricole de stat și cooperatiste ‘— nu puține din aceste suprafețe continuă să fie ocupate cu construcții ale organizării de șantier sau sint pline de pietriș, moloz și alte resturi de la lucrările de construcții. Unitățile respective au obligația să respecte termenele prevăzute pentru a reda în circuitul agricol aceste suprafețe. Ne referim îndeosebi la diferite unități ale Ministerului Energiei Electrice. Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, care au mari restanțe în această privință. Numai in județul Vilcea, de exemplu, unitățile Ministerului Energiei

Electrice nu au restituit în termen 200 ha teren agricol. Chiar unități din subordinea Ministerului Agriculturii nu respectă termenele prevăzute pentru a reda in circuitul a- gticol terenurile afectate lucrărilor de amenajări pentru irigații și altor lucrări de îmbunătățiri .funciarei Astfel, unitățile aparținînd De- pîjtamentului de îmbunătățiri funciare nu au recuperat peste 900 ha. din care 226 ha in județul Brăila și 172 ha în județul Ilfov. Conducerile unităților care au beneficiat temporar de anumite terenuri au o- bligația să întreprindă măsuri ds curățire și îmbunătățire a solului.

astfel incit în primăvara acestui an să poată fi cultivate integral. Prevederile cuprinse in Legea fondului funciar trebuie respectate pretutindeni cu cea mai mare strictețe și răspundere !Așa cum s-a arătat, în acest an suprafața arabilă urmează să fie extinsă cu 25 000 hectare. Este o sarcină minimă, care poate și trebuie să fie depășită. Adunările genei ale din cooperativele agricole constituie un bun prilej pentru a se stabili măsuri concrete și in privința extinderii suprafeței arabile prin lucrări de îmbunătățiri funciare. Dar lucrările de ameliorare a primîntului, așa cum s-a procedat și in alți ani, vor trebui să continue cu intensitate și in aceste zile. Paralel cu identificarea tuturor terenurilor ce pot fi transformate in su

prafețe arabile, organizațiile de partid de la sate, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria să inițieze largi acțiuni de masă, atrăgind pe toți cooperatorii, pe toți locuitorii satelor la executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare — desecări, defrișări, desțeleniri, combaterea eroziunii solului, la care se adaugă, bineînțeles, amenajările pentru irigații. în fruntea tuturor acestor acțiuni trebuie să se afle, pretutindeni, comitetele comunale de partid, comuniștii, care au datoria să acționeze cu fermitate pentru efectuarea în ritm intens și in cît mai bune condiții a tuturor lucrărilor menite să sporească suprafața arabilă și potențialul de producție al pămîntu- lui.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Camerei Reprezentanților a Parlamentului Indian, Bali Ram Bhagat, cu prilejul alegerii sale în această funcție.

★Miercuri a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de tovarășul Radoslav Radev, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.B., care la invitația C.C. al P.C.R. va efectua o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.La sosire, oaspeții au fost salutați de tovarășul Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef dc secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R.P. Bulgaria la București.(Agerpres)
CARNET^
CULTURAL.___ • ____• ÎN PREMIERA, la Teatrul dramatic din Galați : piesa lui Theodor Mănescu „Acum și în cele din urmă" o LA CASA DE CULTURA A SINDICATELOR DIN SUCEAVA, unitățile economice din județ au deschis o amplă expoziție pe teme de protecție a muncii • LA BRĂILA — un nou cinematograf, în cartierul Vlziru 1. Filmul inaugural : „Orașul văzut de sus".• CĂMINUL CULTURAL DIN VEȘTEM (Sibiu) și-a sărbătorit 25 de ani de existență prin- tr-un frumos și bogat program cultural-artistic o „COCOȘUL DE TABLĂ" de Dan Rebreanu este titlul piesei înscrise recent pe afișul Teatrului de stat din Tg. Mureș — secția română.

9 CARAȘ-SEVERIN ÎN TREI SECVENȚE. Expozițiile de artă plastică marchează, la Reșița. acest început de „an cultural". La galeriile „Paleta" expune pictorul Silviu Orăvițean Crețu, la Muzeul județean de istorie, tipograful Ștefan Sze- kely prezintă lucrări de metalo- plastie, iar la Casa de cultură a sindicatelor este organizată o „colectivă" a elevilor școlii populare de artă e ÎNCĂ UN PREMIU au obținut membrii cineclubuhii Casei corpului didactic din Reșița : premiul I pentru filmul „Relieful glaciar în munții Retezat", la primul festival al filmului de amatori pe teme didactice, organizat de Uniunea Sindicatelor, din instituțiile de 'învățămint și cultură o O PREZENTARE CARTOGRAFICĂ a județului a fost realizată de către un colectiv de geografi de la Universitatea din Timișoara. Lucrarea își propune, in primul rînd', să fie utilă in procesul de învățămint (este concepută pentru toate tipurile de școli) ; in același timp ea este un bun in- . strument' de lucru și pentru specialiștii din alte domenii care 'studiazăcondițiile fizico-gi-o-Ț > «T-gPăiffee afe’ăceSttu'județ • „NA- • ' -VETIȘTIf", o broșură editată recent la Pitești, înmănunchează metode, căi și forme interesante ale muncii politico-educative de masă, în rîndul •cetățenilor de la sate, care iși desfășoară activitatea în fabrici și pe șantiere de la oraș.• LA SATU-MARE, sub egida Muzeului județean, a apărut volumul al III-lea de „Studii și comunicări", bogat ilustrat, cu- prinzînd materialele inedite care oglindesc activitatea P.C.R. în această zonă in perioada interbelică, luptele maselor muncitoare desfășurate sub conducerea P.C.R. in anii 1930—19'33, manifestările . internaționaliste antebelice ale sătmărenilor, români si maghiari, acțiunile militare din octombrie 1944 e DOUA DECENII de activitate a împlinit Teatrul „Victor Ion Popa" din Bîrlad. A fost reluată, după mai multi ani. piesa „Tache, Ianke și Cadir". În holul teatrului s-a organizat o expoziție de artă plastică.

Accesul larg, neîngrădit af tuturor statelor Decalaje tehnice „pe viu“

la cuceririle științei și tehnicii contemporane
(Urmare din pag. I)niei cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale", prezentat de țara noastră la sesiunea extraordinară a O.N.U. din toamna

nindu-se de la succesele înregistrate pină in prezent prin folosirea științei și tehnicii în vederea accelerării proceselor dezvoltării in țara noastră, noul cincinal este pus sub semnul revoluției tehnico-științifice. al afir-
© în țările dezvoltate se înregistrează în fiecare an 300 

pînă la 1 000 de invenții la 1 milion de locuitori, față de 
maximum 30 în statele în curs de dezvoltare ; în foarte 
multe dintre statele subdezvoltate economic nu se înregis
trează nici un brevet.

© O puternică barieră în calea accesului spre cunoștin
țele tehnico-științifice constă în decalajul cultural : în 25 de 
state subdezvoltate economic procentul neștiutorilor de 
carte atinge în medie 80 la sută. Pe glob, 800 milioane de 
oameni sînt analfabeți.

© La un an de la proclamarea independenței Kenyeî 
doar 4 la sută din populație urmase o școală timp de 9 sau 
mai multi ani.

© în Zair, la data proclamării independenței existau 
doar 10 cadre cu diplomă universitară.

anului trecut, unul din principalele capitole il constituie măsurile privind reducerea și eliminarea decalajelor tehnico-științifice, ca o cerință esențială a edificării noii ordini.Desigur, un rol hotăritor în accelerarea progresului tehnico-stiințific il au eforturile proprii ale fiecărei națiuni. Experiența țării noastre, tară socialistă in curs de dezvoltare, este edificatoare in această direcție. Por-

mării cu putere a celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane in toate ramurile și sectoarele economiei românești.în același timp, o importantă tot mai mare revine promovării unei largi cooperări internaționale în domeniul științei și tehnicii, de natura să sprijine eficient efortul țărilor în curs de dezvoltare. O mare importanță ar avea în acest sens realiza

rea de măsuri concrete privind un larg transfer de tehnologii moderne, inclusiv în domeniul tehnicilor de valorificare a materiilor prime și a unor noi purtători de energie, transfer care să nu fie. în nici un caz și sub nici o formă, condiționat de impunerea unui „rabat" de suveranitate sau de știrbirea drepturilor de decizie independentă ale vreunei țări. E necesară, de asemenea, abolirea oricăror practici restrictive, discriminatorii în transferul de informații științifice șt tehnologice către țările nedezvoltate.În esență, programele de sprijinire a țărildr rămase in urmă trebuie să vizeze direcțiile hotăritoare ale dezvoltării unei baze tehnico-materiale proprii în aceste state, să contribuie la implantarea in țările in curs de dezvoltare a unor capacități de producție moderne, utilate la nivel tehnic avansat (inclusiv echipamente din ramuri industriale de vîrf — electronică, cibernetică, automatică etc.) concomitent cu un sprijin larg pentru formarea de cadre autohtone care sâ le utilizeze. Aceasta și numai aceasta este calea pe care trebuie să se efectueze transplantul revoluției tehnico- științifice in țările lumii a treia. In acest spirit, România se pronunță pentru reglementarea procedurilor de transfer prin elaborarea și adoptarea unui cod internațional de conduită în acest domeniu, avînd caracterul unui instrument multilateral obligatoriu, a cărui respectare să fie asigurată prin legislațiile naționale.În ceea ce privește formarea și pregătirea cadrelor de specialiști. România consideră că eforturile proprii ale țărilor mai puțin avansate pot fi susținute și intr-un cadru multilateral, cum ar fi. de pildă, constituirea unui fond special pentru burse, administrat de UNESCO, la care să contribuie, în primul rind. țările dezvoltate din punct de vedere economic.

Acestea sint „mijloacele tehnice" folosite de om pe întinse zone ale Africii Panoul de comandă al robotului „Syntelmann" _  operatorul dirijează prin
pentru obținerea hranei.., intermediul unui televizor tridimensional mișcările „sclavului mecanic"România este inițiatoarea rezoluției privind rolul științei și tehnologiei moderne in dezvoltarea națiunilor, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. în 1973. O altă inițiativă românească, care și-a găsit reflectare în documentul final adoptat în toamna anului trecut la sesiunea extraordinară a Adunării Generale se referă la convocarea sub egida O.N.U.

a unei conferințe mondiale pentru știință și tehnologie, in scopul dezvoltării potențialului tehnic al țărilor lumii a treia, adoptării . de măsuri pentru realizarea unui larg transfer de tehnologie in condiții avantajoase, asigurării condițiilor in vederea stimulării cercetării științifice in aceste țări.Printre numeroasele propuneri a- vansate de România în forurile in

ternaționale se înscriu : înființarea unei bănci de date tehnice, care să permită țărilor în curs de dezvoltare identificarea soluțiilor optime in procesul dezvoltării economiei lor ; crearea unui centru internațional de informații tehnice și a unui institut internațional de energie ; acțiuni concrete de cooperare internațională in folosirea în scopuri pașnice a spațiului cosmic, ca și in

aplicarea tehnicilor spațiale la procesul dezvoltării; 'liberalizarea transferului de cunoștințe în domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare, în conformitate cu cerințele majore ale instaurării unei noi ordini internaționale, România militează consecvent pentru ca tot ceea ce a creat mai bun mintea omului să servească exclusiv păcii, dezvoltării, bunăstării și fericirii întregii umanități.
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PNOM PENH DAMASC

Adoptarea Constituției
Cambodgiei Democratice

Manifestări consacrate aniversării
Este necesară schimbarea

Republicii Socialiste România
întregii structuri a societății spaniole■ DE PRETUTINDENI

Un interviu al lui Marcelino Camacho

© „Stat independent, unificat, pașnic, neutru, nealiniat, suveran 
și democratic" © „Principalele mijloace de producție aparțin în
tregului popor sau constituie proprietăți colective" ® „Solidari

tate cu popoarele iubitoare de dreptate din lumea întreagă"PNOM PENH 7 (Agerpres). — în Cambodgia a fost promulgată o nouă constituție, care a intrat în vigoare la 5 ianuarie — a informat postul de radio „Vocea Frontului Unit Național al Cambodgiei", reluat de agenția China Nouă. Un comunicat de presă citit la radio de Hu Nim, ministrul informațiilor și propagandei al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), relevă că acest act a avut loc în conformitate cu rezoluțiile adoptate de cel de-al III-lea Congres național, întrunit la 14 decembrie 1975, și de reuniunea cabinetului cambodgian din 3 ianuarie a.c., în urma cărora G.R.U.N.C. a decis promulgarea și aplicarea noii constituții. Comunicatul arată că la reuniunea din 3 ianuarie a cabinetului s-a realizat un acord deplin în problemele legate de elaborarea constituției, Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, exprimîndu-și satisfacția față de a- cest document, pe care l-a apreciat ca fiind conform cu aspirațiile poporului și cu poziția internațională a țării și pe care l-a sprijinit deplin.în textul noii constituții, difuzat de „Vocea F.U.N.C.", se arată : „Cambodgia este un stat independent, unificat, pașnic, neutru, nealiniat, suveran și democratic, care se bucură de integritate teritorială. Cambodgia este un stat al muncitorilor, țăranilor și altor oameni ai muncii cambodgieni. Denumirea sa oficială este Cambodgia Democratică". în constituție se

arată, de asemenea, că în țară principalele mijloace de producție aparțin întregului popor sau constituie proprietăți colective, iar cultura are un caracter național, popular gresist, avînd menirea de a edificarea unei țări prospere.Constituția stipulează că legislativă aparține Adunării muncitorilor, țăranilor și altor oameni ai muncii, al cărei nume oficial este Adunarea Populară Cambodgiană. Ea alege guvernul și Prezidiul statului, acesta din urmă fiind alcătuit din- tr-un președinte, un prim-vicepre- ședinte și un al doilea vicepreședinte.Cu privire la politica externă, constituția arată că Cambodgia Democratică va urma o politică independentă, pașnică, de neutralitate și nealiniere, opunindu-se ferm creării de baze militare pe teritoriul său de către oricare altă țară, oricărei intervenții străine în treburile sale interne și oricărei subversiuni și agresiuni din afară. Cambodgia Democratică nu se va amesteca niciodată în treburile interne ale altor țări, va rămine în comunitatea țărilor nealiniate și va întări solidaritatea cu popoarele iubitoare de dreptate din lumea întreagă în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru independentă națională, pace, prietenie, democrație, dreptate și un progres real în lume.Capitala Cambodgiei Democratice este orașul Pnom Penh — se spune în constituție.

DAMASC 7 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a proclamării Republicii în România, la Centrul cultural arab din Damasc s-a organizat o seară culturală românească. în cadrul manifestării a avut loc vernisajul unei expoziții de obiecte de artă populară românească și s-au proiectat filme documentare și turistice. Au participat A. Lajmi, adjunct al ministrului culturii și orien-

tării naționale, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic, oameni de știință și cultură, ziariști, specialiști români care lucrează în Siria, un numeros public. A fost de față ambasadorul țării noastre în Siria, Emilian Manciur.Cu prilejul aceluiași s-au difuzat programe la leviziune și au apărut presa siriană. eveniment radio și te- articole inși pro- sluji laputerea ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri siriano-kuweitiene @ înrăutățirea situației în LibanKUWEIT 7 (Agerpres). — Vice- premierul și ministrul sirian al afacerilor externe, Abdel Halim Khad- dam, care efectuează un turneu prin cîteva state arabe, a fost primit de emirul Kuweitului, Sabah Al Salem Al Sabah, căruia i-a remis un mesaj din partea președintelui Hafez El Assad.

asemenea, lucrările Comitetului superior de coordonare au fost întrerupte din cauza absenței unuia din reprezentanții părților aflate în conflict, care compun acest organism.

agențiile de presă
Convorbiri româno-egip- 

tOnO Zakaria Tewfik, ministrul comerțului al Republicii Arabe Egipt, l-a primit pe Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Cu acest prilej, a fost realizat un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea continuă a schimburilor comerciale și a cooperării economice bilaterale. La întrevedere a participat ambasadorul tării noastre la Cairo, Petru Burlacu.

umane sînt brutal încălcate, și a condamnat regimul de la Pretoria pentru că „a lansat o invazie în interiorul teritoriului statului suveran al Angolei".

Lu Vîena s-a deschis Conferința internațională consacrată transpunerii în practică a hotărîrii de transformare a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.) în instituție specializată a O.N.U. Participă delegații din numeroase state membre ale O.N.U. Delegația țării noastre este condusă de ambasadorul Dumitru Aninoiu, reprezentantul . permanent al României pe lîngă O.N.U.D.I.
Eforturi pentru reluarea 

convorbirilor intercipriote. Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, acționează în prezent pentru reluarea convorbirilor între reprezentanții comunităților greacă și turcă din Cipru, în cadrul eforturilor de soluționare a problemei cipriote — a declarat un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite. în acest sens, a precizat el. Kurt Waldheim a avut, la New York, convorbiri cu reprezentanții la O.N.U. ai Greciei și Turciei, Ghiorghios Papoulias și, respectiv, liter Turkmen. Totodată, secretarul general a avut o întrevedere cu reprezentantul Ciprului la Națiunile Unite, Zenon Rossides.

Cu prilejul centenarului naște
rii lui Constantin Brâncuși, In
stitutul american de grafică, 
in colaborare cu Biblioteca ro
mână din New York și Univer
sitatea de stat din acest oraș, au 
organizat un simpozion dedicat 
vieții și creației marelui sculptor 
român. Au fost prezentate co
municări științifice și filmul do
cumentar „Brâncuși la Muzeul 
Guggenheim".

★La Praga a fost inaugurată ex
poziția de scenografie și arhitec
tură teatrală „Cvadrienala pra- 
gheză". Ministrul culturii R.S. 
Cehe, Milan Klusak, șl pre
ședintele Institutului internatio
nal, de teatru. Radu Beligan, au 
evidențiat, în cuvîntul de des
chidere, rolul important pe care 
această manifestare îl are in lăr
girea colaborării artistice in
ternaționale. România se numă
ră printre cele 27 de țări pre
zente anul acesta la cvadrienală.

Președintele Mozambicu-
Iui, Samora Machel, a declarat că tara sa dorește să stabilească relații cu toate statele, cu excepția regimurilor rasiste, în care drepturile

C.E.E. — „uniune vest-eu- 
ropeană" ? Bruxel^es ® dat publicității raportul întocmit de primul ministru al Belgiei, Leo Tin- demans, asupra posibilităților de a transforma Piața comună, pînă în 1980, într-o „uniune vest-europea- nă“. Premierul belgian a fost însărcinat cu pregătirea acestui raport în cadrul reuniunii la C.E.E. de la Paris, 1974. Documentul va centrală a viitorului european, care se va martie la Luxemburg.

nivel înalt a din decembrie constitui tema consiliu vest- întruni în luna
Noi trupe britanice în

Ulster. urma unc‘ întîlniri la

PARIS 7 (Agerpres). — Marcelino Camacho, lider al Comisiilor Muncitorești — sindicat al oamenilor muncii din Spania, aflat în ilegalitate — a declarat, ferințe deParis : dacă regimul este încă același, țara, în schimb, este complet diferită, masele fiind hotărîte acum să cucerească libertatea și nimic nu le va împiedica. Sînt necesare reforme — a afirmat, în continuare, liderul sindical spaniol — care să ducă la o schimbare a întregii structuri a so-

în cadrul unei con- presă desfășurate la
cietății spaniole, după aproape 40 de ani de dictatură. însă în nici un caz nu consider că libertatea trebuie să ne fie dată ca un dar, a spus Camacho, ea trebuie să fie rezultatul luptei poporului spaniol.în legătură cu acțiunile viitoare ale Comisiilor Muncitorești, Camacho a afirmat că acestea vor utiliza toate mijloacele democratice de care dispun, inclusiv recurgerea la grevă, pentru a accelera transformarea Spaniei într-o țară liberă și democratică.

Represiuni polițienești împotriva greviștilor din Madrid

• DEȘERTUL „PLUTI
TOR”. Sondele săpate recent în deșertul Muinkum (Kazah- stan) au confirmat ipoteza hidrologilor din Alma-Ata, care afirmau că această întinsă masă de nisip „plutește" pe apă. Este de fapt vorba de o adevărată mare subterană aflată la adinci- mea de 400—500 de metri. Numeroase sonde au „erupt" în Muinkum, aruneînd circa 60—80 litri de apă pe secundă. Cercetătorii apreciază că apa extrasă cu ajutorul sondelor ar putea fi folosită pentru irigarea a mii de hectare de pămint.

BEIRUT 7 (Agerpres). — începînd din noaptea de marți spre miercuri, la Beirut situația cunoaște o înrăutățire pronunțată, ca urmare a intensificării schimburilor de focuri în întreaga zonă a capitalei. Luptele cele mai înverșunate au avut loc în suburbiile din nord-estul orașului. Potrivit primelor date, în timpul acestor confruntări și-au pierdut viata cinci persoane. Străzile Beirutului sînt considerate nesigure din cauza prezenței elementelor înarmate.Pe de altă parte, reuniunea săptă- mînală a cabinetului, aibă loc miercuri, a pentru o altă zi din mînă, din „rațiuni de

CAIRO Thatcher, vator din miercuri la Cairo. într-o declarație făcută la aeroport, Margaret Thatcher a arătat că va examina cu oficialitățile țării-gazdă situația din Orientul Mijlociu și unele aspecte ale relațiilor egipteano-britanice.

7 (Agerpres). — Margaret liderul Partidului Conser- Marea Britanie, a sosit

MADRID 7 (Agerpres). — Greva lucrătorilor de la metroul din Madrid declanșată în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață continuă în pofida încercărilor autorităților de a pune capăt acestei acțiuni ; folosind grenade cu gaze lacrimogene, polițiștii au dispersat pichetele de grevă, precum și mai multe sute de persoane care au încercat să trimită greviștilor alimente, trecind peste cordoanele alcătuite de poliție. Un purtător de cuvint al greviștilor a declarat unui corespondent al agenției Reuter din Madrid că polițiștii au

lovit cu brutalitate mai multi muncitori .în apropierea depoului și stațiilor, ca și în cartierele muncitorești, au fost concentrate importante forțe de poliție.Muncitorii aflați în grevă manifestă o atitudine hotărită față de încercările de intimidare ale autorităților; guvernul spaniol i-a amenințat că va lua „măsuri de militarizare", adică de mobilizare a salariaților și aplicare a jurisdicției militare. Se reamintește că o astfel de măsură de represiune 
a mai fost folosită împotriva greviștilor de la metro de regimul fran- chist în 1969.

• APĂRÎND PURITA
TEA LIMBII. Potrivit unei legi publicate la Paris, începînd de la 4 ianuarie 1977, în Franța vor fi interzise tipărirea și difuzarea de afișe, instrucțiuni, contracte de lucru, de garanție și alte categorii de documente in care sînt folosite cuvinte și expresii străine, în cazul în care există corespondent în limba franceză. Se consacră astfel rezultatele unor eforturi îndelungate și perseverente, depuse de Academia franceză în cadrul u- nei adevărate campanii, pentru a păstra nealterată limba franceză.

în urma retragerii P. S. Italian din majoritatea

parlamentară proguvernamentală

care urma să fost amînată această săptă- securltate". De

transmit
Londra între premierul Harold Wilson. secretarul de stat britanic pentru Irlanda de nord, Merlyn Rees, și conducători ai armatei, la care a fost discutată situația din Ulster după declanșarea noului val de violențe, s-a hotărit trimiterea unui batalion de șoc de aproximativ 600 oameni în comitatul South Armagh, care a fost recent scena unui singeros incident.

în sudul Ingolei, în aPr°- pierea frontierei cu Republica Sud- Africană, un general de brigadă și alți cinci militari sud-africani din trupele de intervenție și-au pierdut viața — s-a anunțat, marți, oficial, la Pretoria. Pe de altă parte, comandamentul forțelor armate sud-afri- cane a recunoscut că alți trei militari sud-africani din cadrul unităților participante la invazia din Angola au căzut prizonieri.
Partidul Liberal Radical 

din Paraguay 8 publicat>îri zia_ rul „ABC Color", o declarație în care denunță „agravarea. în cursul anului 1975, a condițiilor minime pentru menținerea unui proces democratic în țară", precum și faptul că „s-a accentuat discriminarea politică în toate formele sale, în vreme ce corupția administrativă, «nesancționată», a continuat să se manifeste".
Miniștrii de finanțe ai ce_ lor 20 de țări membre ale Comitetului interimar al Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) s-au reunit, miercuri, la Kingston, capitala Ja- maicăi, în cadrul celei de-a cincea conferințe a acestui organism. Pe a- gendâ se află problema unei reforme a actualului sistem monetar internațional, rolul aurului, modalitățile de control al cursurilor de schimb, lărgirea accesului țărilor în curs de dezvoltare la resursele F.M.I.

ÎN SPIRITUL CERINȚELOR LICHIDĂRII ULTIMELOR VESTIGII

ALE COLONIALISMULUIdreptul sacru la libertate și independență

Guvernul italian si-a nROMA 7 — Corespondentul Agerpres transmite : Guvernul italian condus de premierul Aldo Moro și-a anunțat, miercuri seara, demisia, după o reuniune specială convocată în urma hotărîrii Partidului socialist de a se retrage din majoritatea parlamentară care sprijinea actuala coaliție guvernamentală, formată din democrat-creștini și republicani.Hotărîrea Partidului socialist de a-și retrage sprijinul față de actualul guvern a fost adoptată în cadrul unei _ reuniuni de două zile a Direcțiunii P.S.I., care și-a început lucrările miercuri la Roma. într-un document adoptat în unanimitate, conducerea P.S.I. precizează că „majoritatea s-a dizolvat, iar P.S.I. nu mai face parte din aceasta". Direcțiunea P.S.I. — se arată în continuare — apreciază că gravitatea situației existente nu reclamă recurgerea la alegeri anticipate, ci constituirea unui guvern dispunînd de o solidă bază parlamentară și conștient de caracterul de urgență al situației. Acest guvern „va trebui să fie în măsură să răspundă pozitiv, prin programul său și prin componența
LISABONA Reuniunea

Consiliului
RevoluțieiLISABONA 7 (Agerpres). — Comunicatul transmis de agenția A.N.O.P. privind reuniunea de marți a Consiliului Revoluției arată ca a fost examinată cu acest prilej situația politică actuală. Consiliului i-au fost prezentate, totodată, propunerile partidelor politice semnatare ale A- cordului constituțional cu Mișcarea Forțelor Armate privind revizuirea acestei platforme.Agenția A.N.O.P. arată că unul dintre punctele cele mai importante ale propunerilor menționate îl constituie modalitatea de alegere a președintelui republicii, partidele politice, cu excepția Mișcării Democratice Portugheze, fiind favorabile desemnării șefului statului prin vot universal direct.în cadrul aceleiași ședințe a fost studiat un document elaborat de organele de inlormare socială etatizate și s-a hotărit ca, in cooperare cu guvernul, să fie adoptate măsurile necesare pentru normalizarea situației în acest domeniu de activitate.Consiliul Revoluției a adoptat, de asemenea, „Statutul organic" al te-\ ritoriului Macao, căruia i s-a acoraat „o largă autonomie administrativă".Consiliul a aprobat o rezoluție care prevede „judecarea, în cel mai scurt timp posibil, a agenților fostei poliții secrete portugheze din timpul dictaturii salazariste — P.I.D.E. — și ai Legiunii portugheze, aflați in prezent in stare de detențiune", și a audiat o expunere privind desfășurarea anchetei deschise in legătură cu evenimentele de la 25 noiembrie 1975.

Urmări ale viscolului

prezentat demisiasa, la exigențele avansate de P.S.I. și împărtășite pe larg în țară de oamenii muncii, fără a se respinge a priori aportul Partidului Comunist Italian".în expunerea de motive în legătură cu retragerea din cadrul majorității parlamentare. Direcțiunea P.S.I. arată că „în ceea ce privește opțiunile importante, cum sînt cele referitoare la măsurile necesare pentru a face față crizei din ce în ce mai grave, guvernul a acționat fără să țină seama de propunerile formulate de P.S.I.". „în loc de aceasta — se apreciază în document — guvernul a luat- măsuri care nu numai că nu contribuie la atenuarea crizei, dar sint periculoase prin consecințele lor pe planul utilizării forței de muncă și al posibilităților de redresare a economiei".

polono—vest-germaneVARȘOVIA , 7 (Agerpres). — O delegație a fracțiunii parlamentare din Bundestag a Partidului Social- Democrat din R.F. Germania, condusă de Herbert Wehner, președintele fracțiunii, aflată în vizită în R.P. Polonă, la invitația Clubului parlamentar al P.M.U.P., a avut convorbiri cu Stanislaw Gucwa, mareșalul Seimului polonez, Edward Babiuch, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Clubului parlamentar al P.M.U.P., și Stefan Olszowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul polonez al afacerilor externe.Convorbirile — relatează agenția P.A.P. — au fost axate cu precădere pe problemele privind procesul de normalizare a relațiilor dintre R.P. Polonă și R.F. Germania, inițiat în anul 1970, părțile relevînd, în cursul discuțiilor, rolul deosebit de important ce revine P.M.U.P. și P.S.D. din R.F.G. în promovarea acestui proces.
★Herbert Wehner a fost primit de Edward Gierek, prim-secretar al

• MENAJERIA ÎN PRI
MEJDIE. în ajunul Anului nou a fost interzis accesul vizitatorilor în „Jardin des plantes" („Grădina plantelor") din Paris, cat'e găzduiește o menajerie cu 500 de mamifere și 700 de păsări. Interdicția a fost luată ca urmare a unei molimi care biri- tuie in rîndul animalelor. . Cer-: cetările. întreprinse la Institutul Pasteur și la laboratorul central de cercetări veterinare au dus la concluzia că animalele sint atinse de melialdoză, maladie gravă care poate fi transmisă și omului. Este pentru prima oară cînd un focar al acestei maladii a fost descoperit in Europa. Au fost luate măsuri severe pentru ca molima să nu se răspindeas- că, animalele să fie salvate, iar colțul zoologic să fie redat vizitatorilor.

C.C. al P.M.U.P,
Probleme economice pe meridianele 

globului
Inflafia rămine Ia nivel 

ridicatSPANIA. — Economia spaniolă se afla în plină perioadă de recesiune, se afirmă într-un raport despre situația economică din unele țări, raport intitulat „Comerce Today" (comerțul astăzi), publicat de către Ministerul Comerțului al S.U.A. Autoritățile spaniole, se arată în raport, sînt îngrijorate mai ales de tendințele inflaționiste, ținînd cont că, în perioada septembrie 1974—septembrie 1975, indicele costului vieții — principalul mijloc de evaluare a inflației în Spania — a crescut cu 17 la sută, în aceeași măsură, produce îngrijorare rata șomajului, care atinge cinci la sută din totalul forței de muncă.
★FRANȚA. — Primul ministru francez, Jacques Chirac, a apreciat că, în ciuda eforturilor desfășurate în ultimele 18 luni, inflația se situează în Franța la un nivel în continuare ridicat. Franța, a arătat el, nu va putea suporta prea mult timp o rată a inflației superioară celei a principalilor ei parteneri comerciali.

R.F.G. — Potrivit datelor publicate de Bundesbank, balanța de plăți a R.F. Germania in perioada ianuarie— noiembrie 1975 s-a soldat cu un deficit de 1,2 miliarde mărci.
Preturile continuă 

să creascăJAPONIA. — în 1975, prețurile au crescut în Japonia cu aproximativ 10 la sută, în 1974 cu 25 la sută, iar în ultimii cinci ani aproape de două ori. Previziunile oficiale arată că în 1976 prețurile vor continua să crească în proporție de circa 7 la sută.
★ARGENTINA. — Costul vieții ■ crescut, în 1975, în Argentina, cu 334,8 la sută, față de 40 la sută cu cit se majorase in 1974, relevă un raport al Institutului Național de Statistică.

Datorii, deficite...BRAZILIA. — Datoria externă... --------- ■Braziliei se ridică la 23 miliarde dolari, iar surse de specialitate apreciază că ritmul inflației va depăși 34 la sută în cursul anului 1976.

Producția metalurgică 
în scădereAUSTRIA. — Fenomenele de criză care s-au făcut resimțite în economia austriacă in cursul anului 1975 au fost deosebit de pregnante in industria metalurgică. Potrivit datelor oficiale, în această ramură a economiei producția din primele trei trimestre ale anului trecut a scăzut, în 

acomparație cu aceeași perioadă anului 1974, cu 11,5 la sută.
DIN LUMEA CAPITALULUI

„Imigranți, nu avem nevoie de voi.

• CINEJUBILEU. stu- dioul de filme de actualități și documentare al R.D. Vietnam a sărbătorit cea de-a 20-a aniversare de la crearea sa. în decursul anilor el a realizat peste 
1 600 de filme, dintre care unele au fost distinse cu premii la festivaluri internaționale. Pentru activitatea sa valoroasă, studioul a fost decorat de 11 ori de guvernul țării.

• MUNTE ARTIFICIAL, în Parcul de cultură și odihnă din orașul Lodz, R.P. Polonă, aflat în curs de amenajare, va 
fi construit un perete stîncos pentru antrenarea alpiniștilor, înalt de 30 de metri, confecționat din beton și piatră, acesta este singurul „munte artificial" din Europa și replica primei construcții de acest fel din lume, înălțată în Japonia.

• IN MEMORIAM.capitala Japoniei a început amenajarea unui muzeu dedicat pescarilor care au fost surprinși de „ploaia" cu cenușă radioactivă, din primăvara anului 1954, in timpul experiențelor atomice întreprinse de S.U.A. pe atolul Bikini, și care aveau să moară în scurt timp din cauza iradierii, într-o clădire de pe Insula Viselor, din golful Tokio, vor fi expuse faimoasa ambarcațiune „Fukuriu Maru-5“, obiectele personale ale membrilor echipajului și extrase din presa vremii, care reflectă îngrijorarea opiniei publice internaționale față de primejdiile implicate de cursa înarmărilor atomice'.

La începutul- acestei săptămîni, la Dakar și-a deschis lucrările Conferința internațională asupra Namibiei, care reunește 300 de oameni politici, juriști și experți din întreaga lume. Conferința va fi succedată, tot în capitala Senegalului, de sesiunea Consiliului O.N.U. pentru Namibia, avînd ca scop examinarea măsurilor de aplicare în viață a rezoluției adoptate recent de Adunarea Generală a O.N.U., pare cere retragerea imediată a Republicii Sud-Africane și respectarea dreptului sacru al poporului namibian la libertate și independență națională.Prin amploarea lor, cele două reuniuni pun cu putere în evidentă preocuparea pe plan internațional față de situația gravă existentă în Namibia. Constituie un flagrant anacronism faptul că, în epoca destrămării definitive a imperiilor coloniale, după lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului portughez pe pămîntul Africii, în Namibia autoritățile rasiste ale R.S.A., sfidînd rezoluțiile O.N.U., recurg la metodele cele mai inumane pentru a-și întări și perpetua dominația. După cum se știe, acest teritoriu din sudul continentului african a trecut la sfîrșitul primului război mondial sub mandatul Ligii Națiunilor, fiind ulterior anexat, în mod ilegal, de Republica Sud-Africană, care și-a extins și aici odioasa politică de apartheid. Populația _ de origine africană, care reprezintă 80 
la sută din totalul populației țării,

a fost deposedată de pămînturile sale și lipsită de cele mai elementare drepturi și libertăți. Circa două treimi din teritoriul țării — pă- minturile cele mai roditoare și bogate în minereuri, diamante și petrol — au fost acaparate de colonii albi sau concesionate monopolurilor străine. După modelul „bantustanelor" din R.S.A., rasiștii sud-africani au strămutat populația africană în 12 zone, adevărate lagăre de concentrare, delimitate în perimetrul cel mai sărac al țării.în pofida condițiilor deosebit de grele, a represiunilor sîngeroase, poporul namibian, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), și-a intensificat lupta de eliberare națională. îm întreaga țară s-au constituit detașamente de partizani care au trecut la acțiuni ofensive împotriva autorităților rasiste. „Vulcanul namibian a început să fumege" afirmă cei care au vizitat acest teritoriu, impresionați hotărîrea patrioților namibieni a-și cuceri, cu prețul oricărui crificiu, dreptul la autodeterminare.România socialistă, în spiritul politicii sale de solidaritate, sprijină pe deplin lupta forțelor patriotice din Namibia pentru dobindirea independenței, acordindu-le un multilateral ajutor. Acest sprijin și-a găsit o concludentă expresje cu prilejul întilnirilor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut, la București sau pe pămîntul Africii, cu reprezentanți ai S.W.A.P.O.. pre-

,<• __recent de de sa-

cum și in numeroase luări de poziție și inițiative ale țării noastre la O.N.U. și in alte foruri internaționale in favoarea cauzei drepte a poporului namibian. România este inițiatoarea rezoluției prin care O.N.U. a recunoscut S.W.A.P.O. drept „reprezentant autentic al poporului namibian", rezoluție în care se reafirmă, totodată, dreptul inalienabil și imprescriptibil al poporului namibian la autodeterminare și independență, precum și legitimitatea luptei sale, prin toate mijloacele, împotriva ocupării ilegale a teritoriului său de către Africa de Sud. Țara noastră se pronunță cu hotărîre pentru retragerea forțelor polițienești și administrative ale R.S.A. din teritoriul namibian, pentru respectarea neabătută a rezoluțiilor O.N.U. în problema Namibiei, acordîndu-se poporului namibian dreptul de a-și decide singur destinele.Actualele,reuniuni de la Dakar constituie un nou prilej de reafirmare la scară internațională a acestui imperativ, perpetuarea actualei stări de lucruri constituind o amenințare la adresa însăși a cauzei păcii. România își exprimă convingerea că, bucurindu-se de sprijinul forțelor progresiste din întreaga lume, lupta poporului namibian va fi încununată de victorie, deschi- zînd calea împlinirii aspirațiilor sale legitime de a trăi într-o patrie liberă și independentă.
D. ȚINU

și inundațiilorBRUXELLES. — Inundațiile care paralizează, incepind de simbată, localitățile din nordul Belgiei, in special cele din regiunea Anvers și bazinul Escaut, au luat, in ultimele 24 de ore, amploarea unei catastrofe — informează agențiile de presă. Regele Baudouin s-a deplasat marți in zonele sinistrate, unde unități ale forțelor armate acordă ajutor populației in lupta cu furia dezlănțuita a apelor. Marți seara, guvernul belgian a adoptat o serie de măsuri in favoarea persoanelor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Totodată, au continuat acțiunile de evacuare. Alte 1 uuo de persoane au fost evacuate din localitățile situate pe malurile unor alluenți ai fluviului Escaut.NEW YORK. — în statele americane Minnesota și Dakota de Nord au căzut ninsori abundente care au perturbat traiicul rutier, determinînd, intre altele, încniderea școlilor. Din cauza stratului gros de zăpadă, sute de automobile au fost abandonate pe autostrăzi. Viteza vintului a depășit pe alocuri 60 km la oră. Asupra Californiei s-a abătut, pe de altă parte, un val de frig care a provocat pierderi plantațiilor de citrice.PRAGA. — Stația meteorologică cehoslovacă de pe vîrful Lomnicay, din Munții Tatra, cu o altitudine de 2 632 metri, a înregistrat marți cea mai cooorită temperatură din țară in această iarnă — minus 25 de grade Celsius. Tot aici a fost înregistrată o viteză record a vintului — 204 kilometri pe oră. Furtuna a provocat însemnate daune stației meteorologice.

în ultima vreme, a crescut considerabil numărul articolelor din 
presa occidentală in legătură cu un fenomen de ample proporții : con
cedierea muncitorilor imigranți, care cad primii victimă fenomenelor 
de criză și șomaj ce bintuie in țările lumii capitaliste. Semnificative 

i reviste vest-germanesint in această privință relatările cunoscutei 
„STERN".„Au venit cu milioanele și au trudit din plin pentru ca noi s-o ducem mai bine — scrie revista. Cînd nu s-a mai găsit nimeni care să execute muncile cele mai puțin a- greabile, ele au fost îndeplinite de muncitorii străini. Atunci Insă cînd barometrul conjuncturii a început să scadă, cuvintele de bun venit cu care erau intimpinați muncitorii imigranți au fost date uitării. Astăzi, patronatul, oficiile de plasare a brațelor de muncă cer o soluție radicală: concedierea în masă a acestora....Mustafa Tanriver se află în fața locuinței sale situate la periferia orașului vest- german Engelskirchen. „Sînt străin — spunea acest om de 24 de ani, de origine turcă — și străinii nu mai au unde munci". Pentru el, totul s-a năruit. Acum stă in locuința sa primitivă — fără încălzire, cu o sobă de gătit în camera de locuit, fără instalații sanitare — în așteptarea plecării. își cumpărase ceva mobilă, pentru care a chel-

tuit 3 000 de mărci. Acum nu poate pleca pînă nu achită suma de 2 000 de mărci, cît a rămas dator pentru achitarea mobilei.Deseori, Mustafa Tanriver muncea cite 10—12 ore pe zi. Astăzi nu mai are unde să lucreze. într-o zi a găsit acasă o scrisoare expediată de Oficiul brațelor de muncă. în ea se putea citi: „Prin prezenta vă somăm să reziliați fără întîrziere contractul dv. de muncă cu firma Willi Jăger din Loope. în momentul de față există suficient de multe persoane de naționalitate vest-germană care, față de dv., au întiie- tate în ce privește plasarea în muncă". Nici permisiunea de ședere în Germania occidentală nu îi va mai fi prelungită, pentru că nu are de lucru. Mustafa trebuie să plece.Paralel cu recesiunea economică, numărul muncitorilor străini a scăzut considerabil. Oficiul federal pentru problemele muncii cu sediul la

NUrnberg este de părere că acest proces de reducere va continua și mai intens.Un alt caz. Aii Gil- rel a lucrat ca lăcui- tor la uzinele Ford din Kdln. Se află in Germania occidentală de cîțiva ani. Nu de mult a reziliat din proprie inițiativă contractul de muncă. Din inițiativa sa, dar la... „sugestia" firmei, care i-a oferit o minoră recompensă pentru că a scutit-o de concediere. în situația lui se află și alți 3 400 de colegi de la aceeași uzină. Aii a declarat, exprimînd starea de spirit a tuturor: „M-am gindit că dacă nu accept acum, cînd mi se oferă ceva, cînd mă vor concedia nu mi se va mai da Acum ei toți trebuie să se întoarcă acasă.Prin oprirea angajărilor, prin concedieri sumare și oferte înșelătoare de recompensă, numărul muncitorilor străini se reduce continuu in R.F.G.", își încheie articolul revista „Stern" — constatare întru totul valabilă și pentru celelalte țări occidentale.

• „MAYFLOWER" PE 
SCENĂ. Gu aproape 360 de ani in urmă,,mai precis.în 1620, 
o sută de pelerini englezi, gind din calea persecuții!’ ligioase, s-au îmbarcat la fiordul navei. „Mayflower" (Floarea de mai) indreptindu-se spre Lumea nouă, în speranța unei vieți mai bune. După mai bine de trei luni, la capătul a nenumărate avataruri — furtuni, vînturi neprielnice, lipsă de alimente — pelerinii • au reușit să debarce cu bine, fondînd o republică autonomă, care avea să constituie nucleul Statelor Unite de astăzi. Cu prilejul aniversării bicentenarului independenței S.U.A., împrejurările istorice de atunci formează obiectul a numeroase reconstituiri. „Musica- lul" inspirat de acest eveniment intitulat chiar „Mayflower" bate în prezent toate recordurile de public.

, ir-

• SEISME IN KAM
CEATKA. într-o zonă din O- ceanul pierea au fost peste 20 de seisme. în epicentrul acestora, localizat într-o regiune aflată la 200—300 kilometri de orașul Petropavlovsk, intensitatea unora dintre cutremure a ajuns la 6—7 grade, iar la Petropavlovsk ea a fost de 4,5 grade, fără să se înregistreze insă daune. După cum apreciază specialiștii, o activitate seismică de.o asemenea amploare nu a mai fost resimțită în această regiune din anul 1952.

Pacific situată în apro- Peninsulei Kamceatka înregistrate miercuri

nimic". • ENCICLOPEDIA VI
NURILOR. în editura Son- zogno a apărut recent o lucrare unică in felul său : ghidul tuturor vinurilor din Italia. Numărul acestora este impresionant : 2 214 ! Fiecare vin iși are fișa sa completă — culoarea, buchetul, criteriile după care poate fi recunoscut și modul in care se recomandă să fie băut. Nu lipsesc nici recomandările privind bucatele care se potrivesc cel mai bine cu fiecare soi de vin.
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