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Prin munca și aportul tuturor, prin gospodărirea mai bună

a resurselor locale -— să facem orașele si satele noastre» 9 9
mereu mai bogate, mai frumoase

CHEMAREA
la întrecere socialistă adresată

CHEM AR [A
la întrecere socialistă adresată

încetarea din viață a tovarășului
Ciu En-lai

PEKIN 9 (Ager- 
pres). — Agenția 
China Nouă transmi
te Comunicatul C.C. 
al P.C. Chinez, Co
mitetului Permanent 
al Adunării Naționa
le a Reprezentanților 
Populari și Consiliu
lui de Stat al R. P. 
Chineze :

„C.C. al P.C. Chi
nez, Comitetul Per
manent al Adunării 
Naționale a Repre
zentanților Populari 
și Consiliul de Stat al 
R. P. Chineze anunță 
cu extremă durere : 
tovarășul Ciu En-lai, 
membru al C.C. al 
P.C. Chinez, membru

al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, 
membru al Comite
tului Permanent al 
Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, pre
mier al Consiliului 
de Stat al R.. P. Chi
neze șr președinte al 
Comitetului pe în
treaga Chină al Con
siliului Consultativ 
Politic Popular, a în
cetat din viață, la 8 
ianuarie 1976, ora 
9,57 (ora locală), la 
Pekin, în vîrstă de 78 
de ani, suferind de 
cancer".

ÎN PAGINA A V'A :
— Necrolog.

— Depunerea de coroane de 
flori la Ambasada R. P. Chineze.

— Prezentarea de condoleanțe.

de Consiliul popular al județului Bacău 
consiliilor populare județene și al 

municipiului București, pentru 
depășirea planului și îmbunătățirea 

activității în economia locală 
pe anul 1976

de Consiliul popular al comunei Salcia, 
județul Mehedinți, către toate 

consiliile populare comunale, pentru
depășirea sarcinilor economice, 

edilitare și social-culturale 
pe anul 1976

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

COMITETULUI PERMANENT AL ADUNĂRII NAȚIONALE 
A REPREZENTANȚILOR POPULARI

CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE
PEKIN

Oamenii muncii din județul Bacău, asemenea întregului nostru popor, trăiesc bucuria prilejuită de încheierea cu succes a cincinalului 1971—1975 — etapă marcantă pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Sentimentele de profundă satisfacție și mîndrie patriotică de care sîntem animați exprimă pe deplin totala noastră adeziune la înțeleaptă politică internă și externă promovată de partid — reconfirmată de strălucita expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale.în bogatul bilanț pe care poporul nostru îl face în aceste zile se înscriu și succesele obținute de oamenii muncii din județul Bacău, care au raportat conducerii partidului îndeplinirea cincinalului încă de la data de 21 octombrie 1975, realizînd peste prevederile inițiale o producție globală industrială în valoare de 2 200 milioane lei. La acest succes o contribuție de seamă și-au adus-o și unitățile din economia locală, care au realizat peste prevederile planului cincinal o producție industrială în valoare de 170 milioane lei.Analiztnd rezultatele obținute. Consiliul popular al județului Bacău apre-

deNoua etapă de dezvoltare economico-socialâ a României, jalonată Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, de Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R., deschide perspective luminoase în ridicarea pe o treaptă superioară de civilizație și bunăstare a tuturor cetățenilor patriei noastre. în efortul general de realizare a mărețelor sarcini ce ne stau in față se înscriu și faptele țărănimii, ale locuitorilor satelor noastre, care acționează cu consecvență pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, pentru modernizarea agriculturii și înflorirea continuă a localităților țării.Beneficiind din plin de sprijinul partidului și statului, și comuna Salcia — Mehedinți s-a dezvoltat continuu, obținînd an de an succese de seamă in sporirea producției agricole, în realizarea obiectivelor edilitar-gospodărești și social-culturale.Prin munca tuturor cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor au fost obținute în anul 1975 rezultate bune, fapt pentru care cooperativei agricole de
(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a III-a)
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--------In întâmpinarea-----------------
CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE
„Scînteia“ inaugurează un

ORGANELE
ALE PUTERII
• rol • atribuțiiNe mal desparte puțin timp de Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, expresie din cele mai e- locvente ale democrației profunde, efective din țara noastră, for colectiv de o amploare fără precedent, menit să pună în dezbaterea reprezentanților cetățenilor probleme din cele mai importante ale dezvoltării țării. în mod firesc, pregătirile pentru congres aduc în a- tenția opiniei publice multiplele aspecte legate de rolul și activitatea consiliilor populare, de felul în care iși îndeplinesc importantele atribuții cu care au de la faptul fost învestite. Pornind că esențială pentru în-

In pagina a Il-a

ciclu de articole

LOCALE
DE STAT

• îndatoriritreaga activitate a acestora este atragerea cit mai largă și participarea activă a cetățenilor, „Scîn- teia“ va publica un ciclu de materiale, cuprinzînd scurte articole cu caracter explicativ, care își propun să scoată în evidență principalele trăsături caracteristice ale modului de organizare și funcționare a organelor locale ale puterii de stat. Articolele se vor referi la liile populare ca expresie a crației socialiste, la rolul și țiile consiliilor populare în cerea vieții economico-sociale orașelor și comunelor țării, drepturile și îndatoririle deputaților, funcțiile comisiilor permanente.i
articolul t

consi- demo- atribu- condu-
a

Uzlna „Grlvlța roșie" din Capitolâ : se plâmâdesc noi retorte pentru chimia 
româneascâ

Consiliile populare - expresie democrației socialiste consecvente
S-a dat în folosințâ

pentru țăranii cooperatori

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă exprimăm dumnea
voastră, întregului popor chinez profundele noastre 
condoleanțe pentru pierderea grea suferită prin înce
tarea din viață a tovarășului Ciu En-lai, fiu credin
cios al poporului chinez, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze 
și președinte al Comitetului pe întreaga Chină al Con
siliului Cdnsultativ Politic Popular.

Eminent conducător de partid și de stat, tovarăș de 
luptă apropiat al președintelui Mao Tzedun, militant 
de seamă al mișcării comuniste internaționale, tova
rășul Ciu En-lai și-a închinat întreaga sa viață, în
treaga sa energie luptei pentru eliberarea socială și 
națională, pentru progresul și fericirea poporului chi
nez, pentru întărirea Partidului Comunist Chinez, pen
tru victoria revoluției și construirea socialismului în 
China.

întreaga viață a tovarășului Ciu En-lai a constituit 
un înalt exemplu de dăruire și dîrzenie în lupta îm
potriva exploatării și asupririi, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului, pentru

promovarea unor relații de egalitate și respect re
ciproc între popoare, pentru triumful 
lismului și păcii în întreaga lume.

în funcțiile de înaltă răspundere pe 
delungat le-a îndeplinit în partid și în 
Ciu En-lai a adus o contribuție de cea 
semnătate la dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre Partidul Comunist Chinez 
și Partidul Comunist Român, dintre Republica Popu
lară Chineză și Republica Socialistă România. Tova
rășul Ciu En-lai a fost un mare prieten al poporului 
român, a militat în toate împrejurările pentru întă
rirea și adîncirea prieteniei și colaborării dintre po
porul chinez și poporul român.

în aceste momente grele, sîntem alături de poporul 
chinez și ne exprimăm convingerea că prietenia și 
solidaritatea dintre partidele și țările noastre — pen
tru care a militat cu ardoare tovarășul Ciu En-lai — 
se vor întări tot mai mult, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și socialismului.

Figura luminoasă de revoluționar, puternica perso
nalitate a tovarășului Ciu En-lai vor rămîne totdeauna 
neșterse în memoria comuniștilor, a întregului popor 
român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist 

Președintele Republicii Socialiste România

Anul trecut, în economia forestieră indicele de utilizare in scopuri industriale a masei lemnoase exploatate a ajuns la aproape 80 la sută, față de 75,6 la sută în 1970. Astfel s-a obținut o resursă suplimentară de lemn pentru industrie, care corespunde cu masa lemnoasă dintr-o pădure de 11 100 hectare. Se poate spune că în cincinalul trecut, deși producția economiei forestiere a crescut cu circa 40 la sută, practic a fost exploatată aceeași cantitate de masă lemnoasă ca în cincinalul anterior. Totodată valoarea produselor obținute dintr-un metru cub de masă lemnoasă a crescut în cincinalul 1971— 1975 cu 40 la sută. Se estimează că, prin acțiunea de reducere a gramajului la hîrtie și carton, de la 1 iulie 1974 și pînă la sfîrșitul anului trecut, s-a economisit o cantitate de fibră suficientă pentru producerea in plus 3. 450 milioane mp de hîrtie și carton. Prin intensificarea colectării și utilizării deșeurilor de hîrtii și cartoane în anii cincinalului trecut s-a asigurat o resursă suplimentară de materie primă pentru hîrtie echivalentă cu masa lemnoasă de pe circa 6 000 hectare pădure. (C. Cârlan).

Romăn,
Realizări aleColectivele unităților aparținînd Ministerului Energiei Electrice au reușit să obțină, in cincinalul încheiat cu puține zile în urmă. însemnate realizări în domeniul diminuării normelor de consum. Astfel, ca urmare a aplicării unor măsuri eficiente pentru exploatarea rațională a utilajelor e- nergetice, modernizarea unor instalații cu randamente scăzute, precum și prin instalarea unor capacități cu caracteristici tehnice superioare, ener- geticienii au economisit mai mult de 400 000 tone combustibil convențional și 2,1 miliarde kWh energie electrică.In 1976, energeticienii continuă, cu

ideilor socia-

care timp în- 
stat, tovarășul 
mai măre în-

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

energeticienilormai multă intensitate, eforturile pentru ridicarea la un nivel superior a producției și pentru o mai bună gospodărire a combustibilului și energiei electrice. Potrivit programului elaborat de minister, se vor întreprinde măsuri pentru îmbunătățirea stării tehnice a instalațiilor, perfecționarea activității de reparații, trecerea în| rezervă a grupurilor energetice cu consumuri ridicate de combustibil, creșterea gradului de recuperare a căldurii — acțiuni la care sînt antrenate și unități de specialitate din alte ramuri.

Orizont de cultură

(Agerpres)

orizont revoluționar

în localitatea Amara (județul Ialomița), cunoscuta stațiune balneară din inima Bărăganului, a fost dat în folosință zilele acestea cel mai mare sanatoriu din țară pentru membrii C.A.P. într-o serie de 18 zile, aici își pot reface sănătatea și puterea de muncă 526 de oameni ; . anual — numărul beneficiarilor se va ridica la 9 500. Aceste noi locuri de odihnă și tratament se adaugă celor 1 000 locuri pe serie existente în complexul sanatorlal al U.G.S.R. și 500 în cel al O.J.T.Hotelul, cu 7 niveluri, are camere 
cu cîte două paturi, club, televizoare la fiecare palier, cinematograf, agenție P.T.Tc., bufet pentru gustări și răcoritoare. în serviciile existente Ia baza de tratament proprie (electro și hidroterapie, împachetări cu nămol, băl saline în cele două bazine șl la cadă etc.) pot fi îngrijiți bolnavii de reumatism. Toate spațiile fiind acoperite, sanatoriul funcționează fără întrerupere in tot cursul anului. (Aurel David).

pe Tîmpa, de pa acestei timple de Brașovului, ochiul o vastă metropolă în perpetuă de- Dar, pentru a-1 ființa și sufletul de ajuns

REPORTAJ OiN ACTUĂLITATEA SOCI AIISTA & TAR r

București și strada Carpa- ților — zonă nefructificată, pînă acum, urbanistic, din cauza implantării aici a care au măcinat calcarul Răcădăului, se afla în a- fara zonei citadine și cu- renții de aer rezolvau de Brașovului milioanele tone de material de strucții pentru a-și noul chip, trebuie făuri să-și

ÎN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre: 
@ Faptul divers ® Sport 
® De la corespondenții 
noștri ® De pretutindeni

Da, de creștetul piatră a cuprinde socialistă venire, înțelegede azi, nu este să o vezi doar în actualele sale dimensiuni, căci Brașovul ambițiilor noastre încă nu și-a atins punctul de culme al dezvoltării sale. Un alt Brașov, redus la dimensiunile de machetă pe care le sugerează privirea panoramică aruncată de pe creștetul Timpei a- supra orașului, un Brașov al anilor 1976—1980 ni se înfățișează la scara 1-2000 în incinta institutului Pro- iect-Brașov, acolo unde se concentrează visele urbaniștilor, proiectanților, ar- hitecților și constructorilor brașoveni.Fizionomia Brașovului de miine, pe care am început să-l construim ieri și îl construim azi, apare în trei culori : albul e prezentul — orașul celor 250 de mii de azi ; galbenul e viitorul, movul e imediatul. Ace) imediat care deja există, care își face Ioc cu impetuozitate. împlintin- du-șl temeliile dincolo de vatra vechii urbe, în pădurea de schele a șantierelor. Viitorul 1 Plecarea orașului după soare, prelungirea lui pe calea Răcădăului prin escaladarea versantului estic al Timpei și al dealului Melcilor ; ocuparea marilor rezerve de teren dintre calea

Chipul Brașovului de miine
in oglinda spiritului civic

Cum sînt antrenate energiile cetățenilor 
în înfăptuirea unor vaste proiecte edilitare

fabricîl „Temelia". Cîndva. această Întreprindere de materiale de construcții, cu cuptoarele el de ciment
Ia sine poluarea atmosferică provocată de procesul ei de producție. Acum „Temelia", cea care a dat altămute temeliile în parte.Lingă cartierul Primăverii — adevărat „oraș in

care conferă Brașovului unul dintre cele mai elocvente atribute ale vastului său proces de dernizare — se va noul centru civic, cu 16—20 niveluri, sedii ministrative, o casă cultură a sindicatelor, tul alcătuind o insulă zervată în exclusivitate pietonilor în conturarea căreia proiectele arhitecți- lor țin cont de necesitatea înglobării naturii în spațiul citadin- și, totodată, de economisirea cu strictețe a fiecărei palme de pămînt.Varte — sau dealul Stră- jii — va rămîne și mai departe o rezervație a frumosului locuibil, dar noi și vaste cartiere vor apărea la intrarea in Brașov dinspre Bran . și Sibiu, așa cum culoarea mov din macheta panoramică a orașului ne indică pentru zona de sub dealul Spreng un nou cartier. acolo unde, pină nu de mult, o serie de izvoare anarhice inmlăștinau locul, pinza freatică trecind cam o dată la șapte ani pragul impermeabil. Marile lucrări de canalizare de aici, ca și rezolvarea radicală a- plicată aceluiași fenomen pe strada de Mijloc intre vechea și binecunoscuta stradă Lungă și calea A- vram Iancu vor permite implantarea in această zonă a diri de

mo- înălța clădiri ad- de to- re-

vor în unui cartier cu clă- la patru la șaispre-
loan GRIGORESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Auzim adeseori spu- nindu-se. despre unul sau altul că are sau nu orizont cercînd de cit, țific al zenta dimensiunea orizontală a cunoașterii sale științifice, prin opoziție cu cea verticală, de adîncime sau de specializare. Altfel spus, orizontul științific ar fi totuna cu întinderea cunoașterii științifice semnificative. confirmată, cred, nu numai de înțelesul geografic al cuvântului orizont, ci și de faptul că vocabula grecească cu sonoritate similară din care el provine înseamnă „ceea ce mărginește", margine. Evident, prin însăși această definiție și. în ultimă analiză, prin însăși natura ființei umane, orice om are un orizont științific „limitat", cu margine : Expresia „orizont nemărginit" este, prin urmare, contradictorie in sine, deși este splendidă în tulburătoarea strofă eminesciană („Dar un luceafăr răsărit / Din marginea uitării / Dă orizont nemărginit 7 Singurătății mării"), în care este vorba insă de luceferi, nu de oameni...Acest orizont științific — pe care Progia- mul partidului și Codul etic îl prefigurează ca una din trăsăturile definitorii ale omului societății socialiste și comuniste — este apropiat sau poate chiar coincide cu ceea ce se numește obișnuit cultură științifică generală. Acum ci- teva decenii se vor-

științific. în- o definire, cit orizontul știin- cuiva ar pre-
bea numai despre cultură generală, concept destul de vag, dar in care intra ca dominantă o largă formație u- manistă și artistică, cu consecința ei imediată : sensibilitatea pentru valorile corespunzătoare. Științele naturii. științele tehnice, științele economice și altele erau, dacă nu excluse, cel puțin ne-

însemnări de 
prof. univ. emerit

Ion CUR1EVICI

„a- ge- de s-aluate în seamă în precierea" culturii neral e. Conceptul cultură generală transformat profund înultima vreme, datorită mai ales filozofiei marxiste, care a oferit o- menirii un model u- man mult superior celui elaborat de aristocrație și păturile superioare ale burgheziei. Pentru noi, astăzi, cultura generală implică și cultura științifică generală, ceea ce nu-i absolvă pe specialiștii in științe ale naturii de cultura artistică și umanistică, dar, în a- celași timp, cere artiștilor și specialiștilor in științele umaniste să aibă și cultură științifică și tehnică.Orizont științific sau cultură științifică generală — oricum i-am spune acestui fond de cunoaștere științifică, necesar oricărui om cultivat — el reprezintă o zestre mobilă, in permanentă extindere,

de informații esențiale și înțelegeri asupra naturii, societății, omului și raporturilor lor.Oricare ar fi specialitatea sau profesia cuiva, el nu se poate plasa Ia nivelul de sus al demnității umane fără a asimila esențialul creației umane in toate laturile ei. Nu este vorba șă facem din fiecare om un erudit sau o enciclopedie ambulantă, cum se spune, , ci de ,a-l face apt să înțeleagă articulațiile de bază ale cunoașterii. să simtă puterea adevărată a spiritului, să perceapă unitatea fundamentală a științei și acțiunii umane — pe scurt, să-1 facem apt să perceapă efectiv ceea ce este, ce poate omenirea în ansamblul ei și ceea ce este, potențial, el însuși.In al doilea nu ar putea fi tabil ca cineva trezească intr-ode enigme de îndată ce iese din limitele (destul de arbitrare) ale specializării sale. Este necesar ca omul societății socialiste să înțeleagă, cit de cit, și principiile zborurilor cosmice, și taina o- ceanelor. și esența ciberneticii, și fondul chimiei macromolecu- Iare, și posibilitatea laserului, și funcționarea televizorului, și, în ultimă analiză, bazele și uimitoarele puteri ale întregului proces de scientizare Ia care sint supuse astăzi toate activitățile omenești. Numai pe un aseme-

rtnd, 
acccp- 
să se 

lume

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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CONSILIILE POPULARE
ORGANELE 
LOCALE 
ALE 
PUTERII 
DE STAT

roi

expresie a democrației 
socialiste consecvente

/

.. ...".3-*...__ iDemocratismul real, e- fectiv, de esență al consiliilor populare își găsește ilustrare concludentă în întregul mod de organizare și funcționare a acestora, în felul în care ele asigură antrenarea celor mai largi mase la conducerea statului.Cucerirea întregii puteri politice în stat de către oamenii muncii, Instaurarea republicii și trecerea la edificarea socialismului au pus, în domeniul construcției de stat, sarcini deosebit de complexe, ce puteau fi Îndeplinite numai prin crearea unor organisme în măsură să reflecte e- xemplar democratismul profund al noii puteri de stat, să asigure cadrul a- decvat participării efective a întregului popor la soluționarea treburilor obștești. Acestei necesități obiective i-a răspuns, după cum se știe, crearea cu un sfert de veac în urmă a primelor sfaturi populare, organe democratice reprezentative ale puterii de stat pe plan local.Constituția precizează limpede că Marea Adunare Națională și consiliile populare constituie baza întregului sistem de organe ale statului. Ca formă instituțională și structură organizatorică a democrației reale — puterea emanată de la popor, exercitată în numele poporului, pentru popor și de către popor — consiliile populare, alese prin vot universal, legal, direct și secret, s-au do-

vedit, de-a lungul a peste un sfert de veac de construcție socialistă, pîrghii hotărîtoare de atragere a maselor la conducerea treburilor obștești.în cadrul procesului multilateral de adîncire a democrației socialiste urmărit de partid, cu deosebită stăruință și în anii care au Congresului al consiliile populare și-au lărgit considerabil atribuțiile. Prin perfecționarea cadrului legislativ și organizatoric, ele și-au putut extinde sfera de acțiune.

atenția urmat IX-lea,

la elaborarea soluțiilor. în aceasta lși găsesc expresie atit autonomia funcțională a consiliilor populare, cit și competențele sporite, de a aborda probleme fundamentale pentru întreaga dezvoltare social- politică șl economică a țării.Un moment esențial In perfecționarea conducerii vieții noastre sociale l-a constituit Conferința pe țară a secretarilor comitetelor comunale de partid și președinților consiliilor populare comunale din a- nul 1971, care. pe baza orientărilor cuprln-
1N 1NT1MPINAREA CONGRESULUI

CONSILIILOR POPULARE

pe baza aplicării consecvente a principiilor centralismului democratic, fiind în măsură să asigure o rezolvare eficientă și o- perativă a ansamblului problemelor de pe teritoriul respectiv în concordanță cu interesele generale ale statului, cu cerințele conducerii unitare planificate, pe plan național, a întregii activități economico-sociale.Astfel, prin legea de organizare adoptată în 1968, ele au primit largi împuterniciri — mergind de la organizarea și îndrumarea întregii activități economice, sociale, culturale și edilitar-gospodărești pe plan local și pînă la sistematizarea localităților, a- părarea proprietății socialiste, ocrotirea drepturilor cetățenilor, menținerea ordinii publice, înfăptuirea legalității socialiste. Practic nu există domeniu de activitate pe plan local care să nu intre în atribuțiile consiliilor populare, în care acestea să nu fie chemate să-și spună cu- vîntul șl, după caz, a a- dopta hotărîri, sau a face propuneri organelor ierarhic superioare colaborînd

expunerea pre- de tovarășul Ceaușescu, a un cuprinzător de măsuri pri-
ss tn zentată Nicolae adoptat program vind perfecționarea activității comitetelor comunale de partid și consiliilor populare comunale.Caracteristica esențială 
a întregului mod de organizare și de activitate al consiliilor rezidă în atragerea largă și participarea activă a maselor, in conlucrarea strinsă, permanentă cu masele de cetățeni. In acest scop, ele dispun de un șir de pîrghii și organisme, cum sînt comisiile permanente pe principalele ramuri și domenii de activitate, comisiile temporare pentru examinarea unor probleme ce survin pe parcurs, organisme în care sînt antrenați sistematic numeroși cetățeni care, prin pregătirea lor de specialitate, pot contribui la rezolvarea sarcinilor acestora. Un rol important în rezolvarea problemelor obștești revine comitetelor de cetățeni, constituite pe circumscripții electorale — pentru înfăptuirea sau sprijinirea

acțiunilor de Interes public — precum și adunărilor populare cetățenești, cărora le sînt supuse spre dezbatere principalele probleme din raza teritorială respectivă. Practica relevă că tocmai pe baza consultării permanente a cetățenilor se a- sigură o bună cunoaștere a realităților locale, se asigură eficiență și realism deciziilor adoptate, se realizează mobilizarea și participarea maselor de cetățeni în transpunerea în viață a deciziilor adoptate.Apropiatul Congres al consiliilor populare județene și al consiliilor marca un portant în lui organelor locale puterii de stat și a! de- putaților In conducerea treburilor obștești, în perfecționarea cadrului organizatoric de participare largă a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului. Principala sarcină pusă de partid In etapa actuală în fața consiliilor populare este tocmai folosirea intensă, din plin a cadrului organizatoric superior creat, ceea ce impune aplicarea consecventă a principiului conducerii colective, întărirea continuă a legalității socialiste, paralel cu o și mai puternică antrenare a cetățenilor la conducerea vieții sociale, astfel îneît pretutindeni consiliile populare să contribuie în și mai largă măsură la formarea de noi detașamente de gospodari harnici și pricepuți ai treburilor obștești. Realizarea prevederilor Programului partidului, înfăptuirea obiectivelor grandioase pe care le prevede în dezvoltarea economică, socială, culturală sînt posibile numai prin cel mai larg aport de energie și inițiativă al maselor populare, prin mobilizarea tuturor forțelor creatoare ale națiunii.

președinților populare va moment Im- creșterea rolu- ale

Preocupări actuale în industria alimentară

agrement cu tele- 
stațiunea Păltiniș

bunurilor de consum
© Numeroase fabrici de zahăr, de lapte, de prelucra
rea cărnii și de bere vor purta emblema : „Construit 
în 1976“ ® La sate se va dezvolta intens rețeaua uni
tăților de prelucrare a resurselor locale © Se prevăd 
creșteri între 13 și 35 la sută în producția principale
lor bunuri de consum © Diversificarea sortimentelor 

de produse alimentareNumeroasele obiective noi ale industriei alimentare, amplasate pe tot teritoriul țării, creșterea continuă a volumului de marfă, preocupările intense pentru diversificare, în funcție de cerere, a bunurilor de consum — sînt tot atîtea expresii directe șl convingătoare ale grijii partidului și statului pentru continua îmbunătățire a aprovizionării populației. Datele pe care ni le-a oferit recent departamentul de specialitate din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, date pe care le publicăm mai jos, nu fac decît să aducă în plus, în această privință, argumentele anului 1976 și ale anilor următori.Să numim, pentru început, cîteva dintre obiectivele ,principale care vor intra în funcțiune chiar în lunile viitoare : fabricile de zahăr din orașele Țăndărei și Urziceni ; un complex pentru produse lactate și cîte o fabrică de lapte praf la Sibiu și, respectiv, la Suceava ; abatoarele de la Miercurea Ciuc, Buzău și Alexandria ; o fabrică de prelucrare a boabelor de soia la Vaslui și un antrepozit frigorific la Oradea ; în fine, trei mari amenajări piscicole la Tul- cea.Alte unități cu profil alimentar, mult mai multe, vor începe să producă pentru public în anii imediat următori. Este vorba de fabrici de zahăr șl produse zaharoase, fabrici de ulei și de grăsimi hidrogenate, de lapte, lapte praf și produse lactate. în multe orașe vor intra în funcțiune noi fabrici de bere. Vor fi date în folosință, ca urmare a creșterii producției de carne, alte cîteva noi abatoare, iar pentru o aprovizionare mai bună, în special cu pește proaspăt, vor începe numeroase amenajări de unități piscicole.Paralel cu dezvoltarea bazei materiale din orașe și centre muncitorești, în virtutea ultimelor orientări date de partid și de stat, specialiștii au în vedere înființarea unei întregi rețele de unități lucrative pentru prelucrarea resurselor locale de la sate. Practic, în majoritatea localităților țării se vor construi — din materiale ușoare, cu mijloace simple, pe baza unor proiecte tip — noi capacități pentru prelucrarea cărnii, pasteurizarea laptelui, măcinatul cerealelor și prelucrarea legumelor și fructelor, brutării, prese de ulei. Toate acestea vor da micilor producători posibilitatea să-și superior și lesnicios plan să-și priu ar fide marfă centrale.Cum se vede, este vorba de capacități mari și numeroase, de o dezvoltare fără precedent a sectorului

valorifice produsele pe local, iar, pe de altă parte, asigure pentru consumul pro- bunuri alimentare, care altfel trebuit procurate din fondurile

de producție alimentar, capabil ofere pieței bunuri de consum mai diverse, corespunzător cerințelor. De altfel, pe această bază, chiar din primele luni ale anului 1976 se vor înregistra serioase creșteri la producția mărfurilor destinate populației, în așa fel îneît pînă la sfîrșitul a- nului se va livra pe total la fondul pieței mai mult — față de 1975 —cu 16,5 la sută preparate din carne, 17,9 la sută — lapte de consum, 35,8 la sută — margarină, 13,3 la sută — zahăr rafinat ș.a.m.d.La Departamentul Industriei alimentare am fost asigurați că, în a-t celași timp, se vor intensifica măsurile pentru valorificarea superioară a materiilor prime agricole de origine animală și vegetală, pentru sporirea cantității de produse alimentare cu un conținut ridicat de proteine, lipide și -glucide, urmărin- du-se deci, în special, realizarea unor bunuri alimentare cu valoare nutritivă sporită.Departamentul respectiv intenționează să realizeze și o îmbunătățire substanțială a sortimentelor de mezeluri, brînzeturi, grăsimi și dulciuri existente pe piață. In primele luni ale anului, în sectorul preparatelor din carne, de pildă, se vor pune în vînzare noi sortimente de mezeluri (cu calități gustative deosebite), de conserve și semiconserve de carne, cîteva produse dietetice și mari cantități de preparate și semipreparate culinare conservate prin frig. In sfîrșit, o altă noutate din acest sector : răspunzîndu-se preocupărilor formulate de mai mulți cumpărători și pentru a se păstra o igienă desăvîrșită — o parte mai mare din carnea ce va fi pusă în vînzare lunile viitoare va fi preambalată.în curînd, magazinele vor pune Ia dispoziție și noi produse din lapte. Intre altele — șapte noi sortimente de brînzeturi pentru adulți și 4 sortimente destinate copiilor. E vorba de brînzeturi topite în amestecuri și arome diferite : miere, lămîie, tocală, nucă sau caramel.Tot în viitorul apropiat vor rea pe piață noi sortimente de făinoase, grăsimi comestibile, serve de pește, bere și produse zaharoase. De pildă, se vor produce uleiuri de salată superioare, în ambalaje diferențiate, amestecuri de uleiuri de floarea-soarelui cu ulei de măsline sau de arahide. De asemenea. sintem informați că numai producția bunurilor zaharoase noi va însuma aproape 80 de sortimente.După cum se vede, industria alimentară ne face promisiuni în toate punctele de vedere, îmbucurătoare pe toate planurile activității sale.

Cu schiurlle, 
la Păltiniș

Plimbare de 
scaunul, în
(județul Sibiu). Situatâ la cota 
1 400, în Munții Cibinului, fru
moasa stațiune Păltiniș a fost 
extinsă și modernizată în ultimii 
ani. Tot în această perioadă o 
fost asfaltată șoseaua de la Si
biu pînă în stațiune. în prezent, 
la Păltiniș se află în construcție 

un nou hotel turisticFoto : Fred Nuss

în „Inima" Bârtfganulul, un oraș nou, modern : Slobozia Foto : 8. Cristian

Exercitarea permanentă a unul control exigent asupra îndeplinirii hotărlrilor conducerii partidului și statului, a celor adoptate de organismele politice și administrative din fiecare unitate economică reprezintă o îndatorire de deosebită însemnătate. Este, de aceea, pentru noi o sarcină esențială ca din multitudinea de probleme ce se ridică în activitatea de partid și de stat în municipiu să desprindem neîntrerupt ceea ce este mai important la un anumit moment. găsind metodele cele mai adecvate pentru ca prin tot ce întreprindem fim cît mal în rezolvarea blemelor, să tem prezenta mitetului cipal de partid, biroului său analize cît mai bune In vederea adoptării celor mai corespunzătoare ho- tărîri.In 1975, un reviriment așteptat s-a produs In momentul tn care am reușit să-i antrenăm la îndeplinirea unor sarcini concrete pe toți membrii consiliului municipal ; aceștia au fost repartizați pe întreprinderi, în vederea îndrumării și activizării consiliilor de control muncitoresc pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă fiecare unitate în parte.Pornindu-se de la ideea că eficiența activității acestor organisme depinde de buna pregătire a fiecărei acțiuni, controalele organizate s-au desfășurat pe baza unei tematici a- probate de organul de partid, iar colectivele de control au fost instruite de fiecare dată asupra modului cum trebuie să lucreze. Acționind astfel, rezultatele au fost cele scontate. De exemplu, pornind de la necesitatea reducerii consumului de combustibil, sarcină permanentă, ce trebuie să stea în fața tuturor organizațiilor de partid, s-a organizat un control privind modul de funcționare al centralelor termice din municipiul Craiova. S-a constatat cu această ocazie că 263 de cazane termice din cartiere funcționează cu randament scăzut. In urma controlului s-a hotărît moder- pizarea: acestor / cazane. S-a întocmit proiectul , necesar, iar întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă, cu sprijinul unităților economice din municipiu, a primit sarcină să se ocupe de aceste lucrări, reușindu-se astfel ca pînă acum toate cazanele să fie modernizate.Sau un alt exemplu. In urma apariției Decretului 150/1975 privind sporirea exportului și diminuarea importurilor, a fost organizat in unitățile economice controlul modului cum sînt încorporate o serie de produse (materii prime, materiale, A.M.C.-uri) procurate din import. A rezultat astfel că în unitățile industriale din municipiul nostru s-au acumulat de-a

lungul anilor produse In valoare de peste 34 milioane lei, care din diferite motive nu au mai fost folosite și nici nu se prevăd posibilități de folosire. Am centralizat la municipiu listele respectivelor produse, difu- zîndu-le atit unităților locale, cit și consiliilor județene de control muncitoresc, pentru ca ele să fie cunoscute și redistribuite acelor unități care le resimt lipsa. Acțiunea este in curs de desfășurare și sperăm ca

consiliile similare din unitățile economice. Pentru a beneficia de experiența ciștigată și a o îmbogăți continuu trebuie să ne evaluăm critic rezultatele, metodele de muncă, spre a conferi un conținut și o eficiență cit mai înaltă activității noastre viitoare. Tocmai de aceea acțiunile pe care le-am întreprins, și la care, în parte ne-am referit, precum și cele pe care le vom iniția în viitor, noi le socotim doar un debut pozitiv, ră-

Ca urmare, mal slab se desfășoară activitatea la întreprinderea de legu- me-fructe, întreprinderea de ulei, întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr, întreprinderea viei șl vinului, unde organele de partid și mai ales președinții comitetelor oamenilor muncii nu acordă încă importanța cuvenită activizării acestor organisme.Necesitatea rezolvării în condițiile cele mai bune a
O CERINȚĂ PERMANENTĂ A PERFECȚIONĂRII ACTIVITĂȚIIsă utili pro- pu- co- muni-

SOCIALE: URMĂRIREA ÎNDEPLINIRII HOTĂRÎRILOR

Consiliul de control muncitoresc
in ucțiune

în timpul cel mal scurt să obținem rezultatele scontate.O binemeritată apreciere din partea organelor de partid a cunoscut acțiunea de valorificare a experienței diferitelor unități din municipiu in ceea ce privește asimilarea pieselor de schimb pentru utilaje, însușirea unor tehnologii noi, mecanizarea proceselor de producție. Inițierea unui schimb de experiență la care au participat mecanicii șefi și șefii atelierelor de proiectare de la marile întreprinderi a permis economisirea unui important volum de muncă de proiectare și extinderea experienței înaintate. Rezultate bune s-au obținut și în urma controalelor privind folosirea deșeurilor, a readucerii în circuitul economic a materialelor fără mișcare sau cu mișcare lentă și altele.Așa cum rezultă din planul de stat, în anul 1976 sarcinile ce revin economiei municipiului Craiova, ca de altfel întregii economii naționale, sînt cantitativ și calitativ mult sporite, mai complexe. De aici decurg îndatoriri și exigențe noi, superioare pentru cpnsiliul nostru de control muncitoresc, pentru tdate

mlnfnd sâ urmărim cu perseverență finalizarea lor practică.Desigur, și pînă acum un loc aparte, important a fost atribuit urmăririi modului cum își desfășoară activitatea consiliile de control muncitoresc din unitățile economice, folosin- du-se orice prilej pentru a impulsiona comitetele de partid și comitetele oamenilor muncii în activizarea a- cestor organisme. In această privință, s-au manifestat unele lacune, în- trucit nu am reușit minăm toate consiliile de control muncitoresc din întreprinderi și mai ales comisiile pe domenii ceașcă cu răspundere, să inițiativă, să fie utile șl Este adevărat că am greșit . de la consiliul de control al municipiului, pentru că ne-am concentrat atenția oarecum exclusiv spre unitățile mari — „Electroputere", Combinatul chimic, întreprinderea „Elec- trocentnale", întreprinderea de confecții (unde organizațiile de partid șl comitetele oamenilor muncii folosesc aceste organisme în găsirea posibilităților de soluționare a problemelor econqrgicQ-sociale) — și mai puțin ne-am ocupat de unitățile mai mici.

să deter-să mun- manifeste eficiente, și noi, cei

sarcinilor ce revin economiei municipiului Craiova în primul an din noul cincinal ne cefe mal strădanie a imprima pundere conducătorilor de unități și organelor de partid pentru munca consiliilor de control muncitoresc și comisiilor pe domenii, cu atît mal 
mult cu cît In această privință responsabilită- _ țile sînt precizate prin lege. Faptul că la nivelul municipiului modalitățile

multă pentru o răs- sporită

de lucru contur precis, un larg activ, avem un sistem de informare ciprocă ne-a ajutat să evităm temui de lucru greoi, cu eficacitate redusă, în care accentul se pune pe constatarea unor stări de lucruri, solicitarea a numeroase situații și date de la unități, ceea ce duce la folosirea nerațională a cadrelor de specia-* liști.Perfecțlonîndu-ne în continuare activitatea, vom reuși să determinăm o mai bună participare a tuturor consiliilor de control muncitoresc din municipiu la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege ; acestea vor deveni cu adevărat pîrghii de nădejde la îndemîna organelor de partid și conducătorilor de unități In vederea îndeplinirii întocmai a ho- tărîrilor partidului și statului nostru, pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor economice și sociale în 1976 șl în ceilalți ani ai noului cincinal.

au «ăpătat un ne bizuim pe că căre- sis-

Ing. Ion STANCULETE 
președintele Consiliului municipal 
de control muncitoresc Craiova

Orizont de cultura
(Urmare din pag. I)

por-apă- paste con-

Gh. GRAURE

nea fond se poate ridica o personalitate puternică. cu spirit științific. capabilă să-și formeze a imagine corectă asupra lumii și vieții, in stare să se modeleze pe ea însăși în concordantă cu cele mai înalte idealuri ale societății noastre socialiste. Un asemenea om, în capul căruia se intersectează și se nă, cu imensa ei de stimulare și gestie, întreaga ducție a genului uman, un astfel de om, cred eu, poate spera mult mai întemeiat decît un specialist prizonier. închis între profesiunii, creator său.în noastră și noi li mergem în întîmpinare — un viitor neobișnuit, bogăție tate pe tem să și este numai cei cu o viziune științifică completă și bogată asupra lumii le vor putea asimila fără

adu- forță su- pro-

in „zidurile" să fie domeniulfine, înainteazăasupra
de o și o complexi- care abia puie întrezărim de bănuit că

șocuri și stîngăcii dăunătoare.Tinerii, oricare ar fi specialitatea lor. sînt admirabil plasați pentru a-și extinde in anii de studii orizontul lor științific. Ei posedă un fond de cunoaștere științifică care le permite Incursiuni nenumărate în alte i nii ; trăiesc în i universitare în sînt vehiculate, variate forme, valorile științei și culturii ; au la dispoziție biblioteci imense, din care nu lipsește nimic esențial și, poate, mai important decît orice, ei sînt la vtrsta la care omul iși pune cu maturitate întrebări fundamentale, la care setea de cunoaștere limpede și rapidă este deosebit de întinsă. Anii de studii universitare sînt, în virtutea celor menționate, tocmai anii cei mai prii pentru orizontului fundamental, extinde apoi în ritmicitatea impresionabil lungul întregii

dome- centre care , sub toate

pro- formarea științific care se treptat adusă de-a vieți.

Așa stînd lucrurile, pe lingă sfatul pe care îl dau, aici, studenților să nu piardă acest prilej, prielnic întru toate, de a-și forma un larg orizont științific in anii studenției și de a face orice sacrificii pentru a dobîndi acest bun inestimabil, mă gindesc cit de binevenite ar fi, în centrele universitare, conferințe — ^organizate după planuri bine gindite — destinate tineretului studios, în vederea lărgirii și împlinirii culturii sale științifice generale. Nu este vorba de conferințe pentru specialiști și nici de conferințe de popularizare, ci de expuneri competente și vibrante ale profesorilor și savanților, adresate tinerilor, conferințe de la care aceștia să plece cu clarități și avîn- turi. care nu se uită și nu pier. Perioada de muncă și devenire în care intrăm — denumită cincinalul revoluției tehnico-șiiințifl- ce — creează îndatorirea și oferă climatul prielnic unei asemenea evoluții.

APĂRecent, pe rîul Tir- lung — care își adună apele limpezi și reci din zona masivului Ciucaș — s-au încheiat lucrările de execuție a unui baraj care închide un lac de a- cumulare cu o capacitate de aproape 20 milioane metri cubi. A- cesta va asigura o nouă sursă de apă — cea mai importantă, de altfel mentarea Brașovului.A fost capacitatea stației de tratare a apei. în felul acesta s-au creat condiții ca populația și industria municipiului Brașov să | numai de la sursă

pentru ali-dublată și
primeascăi această1 500 litri de apă

LIMPEDE Șl BUNĂpe secundă — aproape de trei ori mai mult decît primea înainte din același riu — sa- tisfăcîndu-se astfel cerințele acestui centru economic și social în rapidă dezvoltare.Lucrările de pe riul Tîrlung — ne-a relatat ing. Ion Suciu, directorul tehnic al grupului de întreprinderi de gospodărie comunală și locativă a județului — reprezintă doar o parte din amplul program de alimentare cu apă a localităților urbane din județ care s-a desfășurat în actualul cincinal. S-a dublat, de exemplu, capacitatea

surselor de apă ce alimentează orașul Făgăraș, extinzîndu-se, totodată, rețeaua conductelor de distribuire cu încă 10 km. A fost pusă în valoare o nouă sursă de apă pentru orașul Zărnești. (Apa din această sursă este condusă spre oraș printr-o nouă conductă : a fost construit, de asemenea, un rezervor de mare capacitate, iar rețeaua de distribuire s-a extins cu încă 12 km.). Lucrări similare s-au mai executat și pentru aprovizionarea cu apă 
a orașelor Săcele, Codlea, Predeal și Rlșnov. (N. Mocanu).

Pentru om, 
în Valea JiuluiConstructorii de locuințe din Valea Jiului, care și-au creat din timp frontul necesar de activitate pe perioada de iarnă, lucrează în aceste zile la ridicarea noilor blocuri prevăzute a fi date în folosință în prima parte a anului, precum și la spitalul cu ' 700 de paturi din Petroșani. Pînă acum au început lucrările la un număr de 850 apartamente. Se află, de asemenea, în construcție o nouă creșă și un oficiu poștal în centrul minier Vulcan. Pentru desfășurarea în ritm intens a lucrărilor la noile obiective social-culturale din localitățile miniere ale Văii Jiului s-a asigurat o repartizare judicioasă a forței de muncă și a mijloacelor tehnico-materiale pe șantiere in funcție de stadiul lucrărilor.

PENTRU AGENDAcererea mai multor bucureș- publicăm — de data aceasta grupate — numerele de telefon (mai vechi și noi) ale întreprinderilor și instituțiilor de larg interes public :Gara de Nord — 052. Casele de comenzi „Mercur" și „Unic" — 14 09 75 și 14 71 56. De-— 021. sectoa-7, 8 — 22 13 12, 13 11 94,15 52 63, 50 73 75. Deranjamen-
ranjamente telefoaneI.C.R.A.L.rele 1, 2,16 69 63,15 72 07,

(respectiv,3, 4, 5,12 35 82,23 59 44, 6,
CITITORII• La rece, despre... căldură. „în blocul nostru — ne scriu locatarii blocului din str. Victoriei 187, Băilești, județul Dolj — încălzirea apartamentelor este necorespunzătoare. Motivele : programul punctului termic este nerespectat, iar Direcția județeană de poștă, care ar fi trebuit să se îngrijească de aprovizionarea punctului termic cu combustibil repartizat (de menționat că centrala termică ce încălzește blocul nostru alimentează cu agent termic și oficiul nu se preocupă de păcurii. O intervenție consiliului popular județean ar fi, credem, binevenită".

P.T.T.R.), transportul din partea
• Cunoașteți codurile poștale 7 I. Bologa din Mediaș, str. Liliacului nr. 5, ne sesizează că, deși unitățile poștale pretind expeditorilor

DV 18 23 49, coopera- (inclusiv obiecte
te I.D.E.B. — 18 23 40, 18 07 83. Dispeceratul ției meșteșugărești pentru închirieri de sportive și casnice) — 13 58 65și 13 58 84. Dispeceratul pentru hoteluri — 13 27 00, 13 69 02. Salvarea — 061. Policlinica spitalului Colțea (program de noapte) — 15 79 72. Telegrame telefonate — 057. Comenzi interurbane — 091. Cartea prin poștă — 12 44 35. Taximetre — 11 25 80 și 87 45 40. Furgonete, camioane — 13 11 39.SESIZEAZĂsă treacă pe scrisori numărul cod al localității de tățenii nu au de broșura cu codurile

dace-destinație, unde procura respective.circa doi ani: „Descrie V. Popescu din Bucea 4,a fost datde atîta
• Revenire : de zile — ne i Cimpina, str. blocul nostru sință, dar tot s-au luat măsuri pentru rea unui drum de acces, și drumul existent înainte a fost săpat și, de 7 luni, a rămas : plin de mormane de pămînt. sizat acest lucru în trecut și atunci am răspuns de la T.C.M. Prahova care se angaja că va face și va drege, numai că nu a făcut nimic". Poate acum...

bl. 38 — în folo- timp nu construi- Mai mult,tot desfundat gropi și cu Am mai se- august anul primit un

Autoritățile răspund• I.T.A. MEHEDINȚI: „în urma celor sesizate la rubrica -Dialog cetățenesc» (privind dificultățile în- tîmpinate de navetiști la reînnoirea abonamentelor de călătorie — nji.) vă comunicăm : casiera genia a fost sancționată nuarea retribuției cu 10 timp de două luni, cu ca la prima abatere să bată din funcție ; de asemenea, s-a pus în vedere acesteia să respecte cu strictețe Instrucția de casă nr. 235/1969, pît și actul C.T.A. 417/356/1975 privind modul de emitere a abonamentelor în care este menționat faptul că abonamentele pot fi emise și pe baza unui tabel nominal înaintat prin delegat de către întreprinderea sau organizația solicitantă".• CONSILIUL POPULAR MUNICIPAL RM. VÎLCEA : „Referitor la articolul «Strada, piața, instituția la Rm. Vilcea», Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Rm. Vilcea a analizat, împreună cu ceilalți factori de răspundere vizați, aspectele semnalate și au luat imediat măsuri pentru remedierea acestor stări de lucruri negative. S-a urgență la amenajarea acces dintre blocuri și unor remedieri la locuințe de către De asemenea, au unități de servire a populației — în cartierul Ostroveni, cartierul Nord și Petrișor — urmînd să sa continue acțiunea. In legătură cu practicarea unor prețuri în cadrul atelierelor meșteșugărești și de locală, din cercetările rezultă că nu au fost prevederile Legii nr. 19/1971, crețul nr. 3/1975 și Ordinul M.C.I.649/1969 de către unitățile a- parținînd direcției industriei care au sancționare disciplinară împotriva celor care au săvîrșit abaterile".
Grupai realizat do 
Mihai IONESCU

Boblc Eu- prin diml- la sută pa mențiunea fie schim-

trecut de căilor de efectuarea blocuri denoileI.J.C.M. Vîlcea.fost înființate
diferite cooperației industrie efectuate respectate De-

nr. comerciale și locale — fapt pentru fost luate măsuri de
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CHEMAREA
la întrecere adresată de Consiliul popular al județului Bacău

(Urmare din pag. I)

eiază că, pe lingă depășirea planului de producție și desfacere, au fost înregistrate realizări însemnate și în ceea ce privește ridicarea calității producției, diversificarea sortimentelor. Numai in anul 1975, industria locală a livrat peste plan la fondul pieței mărfuri în valoare de 25 milioane lei și de un milion lei la export ; în același timp, au fost asimilate 121 produse noi și au fost repro- lectate 10 produse.Rezultate bune au fost obținute și pe linia gospodăririi judicioase a resur
selor materiale și energetice, angajamentele de reducere a consumurilor fiind realizate astfel : la ciment — 698 tone, la metal — 179 tone, la lemn — 60 mc, Ia benzină — 224 tone, la energie electrică — 804 000 kWh, la gaze — 1 065 mii 
mc etc. De asemenea, veniturile proprii ale consiliului popular județean au fost depășite, față de angajament, cu 5 milioane lei. în anul 1975 au fost date în folosință 3 659 apartamente, cu 349 mai multe față de prevederile planului.Baza materială a învățămîntului, sănătății, sportului și culturii s-a dezvoltat în continuare, prin darea în folosință a 90 săli de clasă, 480 locuri in grădinițe, 10 ateliere școlare, 496 locuri în cămine, 236 locuri în case de copii, 600 locuri în creșe, două săli de gimnastică, 7 dispensare și o policlinică. Sub îndrumarea directă a organelor de partid s-a asigurat o mai largă participare a cetățenilor la acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților, realizindu-se prin muncă patriotică lucrări edilitar-gospodărești in valoare de peste 328 milioane lei. Aceste lucrări sînt concretizate în construcția, repararea și întreținerea a 1 500 km drumuri, 4,3 km poduri, lucrări de îndiguiri, consolidări și supratnălțarea digurilor pe o lungime de 123 km, amenajarea, întreținerea și extinderea a 936 ha spații și zone verzi, plantarea a peste 650 000 arbori ș! pomi, precum și alte obiective, depășindu-se angajamentul luat în Întrecerea patriotică cu 148 milioane lei.

★Pentru a traduce In viață istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, de a realiza și depăși sarcinile ce revin economiei locale din județul nostru în anul 1976, Consiliul popular al județului Bacău, întrunit In sesiunea sa din 27 decembrie 1975, adresează consiliilor 
populare județene și al municipiului București Chemarea Ia întrecere socia
listă, cu următoarele obiective :

1. Prin folosirea optimă a capacităților de producție, creșterea producti
vității muncii, mărirea gradului de valorificare a materiilor prime, introdu
cerea unui regim sever de economii și întărirea disciplinei în muncă, ÎN 
INDUSTRIA LOCALA se vor obține :— depășirea planului producției-marfă cu doi la sută, concretizată, printre 
altele, în :

— 20 tone articole din mase plastice )— 10 tone produse din cauciuc ;— 20 tone produse alimentare ;— 100 mii mc produse de balastieră șl carieră ;— prin valorificarea deșeurilor și produselor secundare de la unitățile republicane se va realiza 10 la sută din producția planificată pe anul 1976. Tehnologiile de prelucrare, cît și realizarea instalațiilor necesare acestor produsa vor fi asigurate prin forțe proprii ;— introducerea în fabricație a unui număr de 60 sortimente noi de bunuri de consum, livrîndu-se suplimentar comerțului socialist mărfuri în valoare da 2 milioane lei ;— extinderea cu 30 la sută — față de anul 1975 — a cooperării cu Industria republicană, pe această cale urmînd să se realizeze o producție-marfă de 50 milioane lei ;— livrarea suplimentară la export a unor mărfuri în valoare de 300 mii lei valută ;— reducerea, față de plan, a cheltuielilor de producție cu cel puțin 2 lei la 1 000 lei producție-marfă și realizarea de beneficii peste plan in valoare de 1.5 milioane lei ;— prin extinderea sistemului de măciniș prestator din mediul rural, cu mori mobile, se vor elimina pierderile, obținindu-se la această activitate un beneficiu de 200 mii lei. Totodată, se va organiza o unitate pentru construirea acestor mori mobile, în vederea satisfacerii în întregime a nevoilor proprii, precum și a solicitărilor altor județe.
2. ÎN SECTORUL DE GOSPODĂRIE COMUNALA ȘI LOCATIV A, 

prin organizarea mai bună a producției și a muncii, dezvoltarea șî diver
sificarea prestațiilor de servicii, folosirea mai rațională a bazei tehnico-mate- 
riale din dotare și a mijloacelor materiale și bănești, se vor realiza :— depășirea volumului de producție-prestații cu 5 milioane lei, din care 
un milion lei prestații către populație ;— satisfacerea intr-o nigs ură mai mare a nevoilor populației eu apă pota

bilă prin livrarea, peste plan, a unei cantități de un milion mc, prin mai buna folosire a surselor și instalațiilor existente ;— extinderea cu 10 km a traseelor de transport în comun în localității» urbane și creșterea cu unu la sută a coeficientului de utilizare a parcului de autobuze ;— reducerea cheltuielilor planificate cu 3 lei la 1 000 lei producție-prestații și obținerea unui beneficiu suplimentar de un milion lei.
3. ÎN SECTORUL DE CONSTRUCȚII-MONTAJ, prîn asigurarea din 

timp a documentației tehnico-economice, a amplasamentelor, prin organiza
rea și dotarea mai bună a unităților de construcții-montaj, precum și prin 
folosirea intensivă a utilajelor, parcului de mașini și a forței de muncă, se vor realiza următoarele :— darea în folosință înainte de termen a unui număr de 11 obiective industriale și social-culturale, astfel :— îmbunătățirea alimentării cu apă a municipiului Bacău cu 100 zile j— secție de producție la întreprinderea „Partizanul1* cu 60 zile ;— depozit la I.C.R.M. Bacău cu 30 zile ;— spații de depozitare la Buhuși cu 30 zile ;— ferme de vaci la Ardeoani și Parincea cu cite 60 zile ;— ferme de vaci la Odobești și Călugăreni cu cîte 30 zile ;— complex comercial la Tg. Ocna cu 60 zile ;— cămin pentru nefamiliști la I.R.A.V. Bacău cu 30 zile ;— realizarea ritmică și predarea a 354 de apartamente prevăzute în plan pînă la 20 decembrie 1976 ;— realizarea peste plan a 1 000 mc prefabricate din beton armat 5— reducerea cu 2 lei a cheltuielilor la 1 000 lei producție, față de sarcina 
de plan ;— executarea In acord global, pe bază de contract-angajament, a 95 la sută din volumul de construcții-montaj prevăzut în plan pe anul 1976.

4. ÎN DOMENIUL SISTEMATIZĂRII ȘI PROIECTĂRII se vor realiza următoarele :— revizuirea, pînă la 30 iunie 1976, a bornărli perimetrelor construibile, în baza schitelor de sistematizare reactualizate ;— reactualizarea, pînă la 30 martie 1976, a detaliilor de sistematizare a ansamblurilor de locuințe, asigurîndu-se densități optime în toate localitățile urbane ;— realizarea, prin proiectare, a unui volum de cel puțin 20 la sută din numărul total al apartamentelor prevăzute in planul cincinal 1976—1980 în ansambluri construite, folosind echipările tehnico-edilitare și dotările existente.Printr-o rațională amplasare a obiectivelor, eliminarea supradimensionărilor prin proiectare și folosirea unor mărci superioare de oțel, se vor reduce consumurile la principalele materiale, față de cele realizate în 1975, cuî— 6,5 la sută la oțel-beton ;— 5 la sută la ciment ;— 1,5 la sută la material lemnos.— asigurarea prin proiectare a creșterii productivității muncii la lucrările de construcții cu 3—5 la sută, folosindu-se extinderea soluțiilor industrializate la peste 90 la sută la locuințe și 80 la sută la obiective social-culturale;— realizarea documentațiilor tehnice pentru investițiile anilor 1977—1978 cu 15 zile mai devreme față de termenele stabilite prin plan.
5. ÎN SECTORUL DE DRUMURI ȘI PODURI, prin folosirea mal Judi

cioasă a utilajelor, mijloacelor de transport, a fondurilor materiale și bă
nești, prin antrenarea într-o măsură mai mare a cetățenilor la executarea 
lucrărilor de modernizare a drumurilor se vor realiza peste plan :— 5 km drum cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare ;— 10 km împietruiri de drumuri ;— 100 km întrețineri drumuri împietruite.

6. PRIN MAI BUNA GOSPODĂRIRE A MATERIILOR PRIME. MATE
RIALELOR, COMBUSTIBILILOR ȘI ENERGIEI, pe ansamblul economiei 
locale se vor obține următoarele economii, față de normele de consum :— 200 tone metal ;— 700 tone ciment ;— 250 mc material lemnos ;— 150 mii cărămizi ;— 200 tone benzină ;— 50 tone combustibil lichid ;— 1 000 000 kWh energie electrică ;— 3 000 Gcal energie termică.

7. VENITURILE PROPRII ale bugetului consiliului popular județean vor fi depășite cu 3 milioane lei.
8. PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI, baza tehnico-materială a comerțului socialist se va completa cu încă 8 unități microcase de comenzi pentru desfacerea mărfurilor alimentare, preparate culinare și de tip „gospodina" și extinderea cu 10 la sută, față de anul 1975, a formelor moderne și rapide de servire a populației ;— depășirea planului de desfacere cu 20 milioane lei pe seama atragerii unui volum sporit de mărfuri din unitățile economice ale județului și extinderea desfacerii de mărfuri din producția proprie a unităților de alimentație publică cu 12 la sută față de anul 1975.
9. PRIN CONTRIBUȚIA ÎN BANI ȘI ÎN MUNCA A LOCUITORILOR, 

se vor realiza :— 34 săli de clasă ;— 90 locuri in grădinițe ;— 1 dispensar uman ;— 120 de locuri în internate ;— întreținerea și repararea a 600 km drumuri.
10. PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA ȘI BUNA GOSPODĂRIRE A LOCA

LITĂȚILOR, cetățenii județului vor realiza, prin muncă patriotică :— 150 mii mp construcții de străzi și trotuare, 900 hectare amenajări și întrețineri de parcuri, spații verzi și zone verzi, plantarea a peste 600 mii arbori și arbuști, consolidări și supraînălțări pe 53 km de diguri, 175 baze sportive și terenuri de joacă pentru copii și alte lucrări edilitar-gospod'ărești.
11. ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI se vor realiza următoarele s— cuprinderea în învățămintul preșcolar a 85 la sută din copiii de vîrstă preșcolară și a tuturor celor care au împlinit vîrsta de 5 ani ;— realizarea prin atelierele școlare, în anul 1976, a unei producții în valoare de 15 milioane lei ;— cu sprijinul organizațiilor de pionieri șl U.T.C., elevii vor fi antrenați la ample acțiuni de muncă patriotică pe șantiere, în agricultură și silvicultură, colectarea și valorificarea deșeurilor; valoarea estimativă a acestor acțiuni se ridică la 10 milioane lei;— se vor organiza activități dedicate apropiatei aniversări a 100 de ani de la cucerirea independenței de stat a României.
12. ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII se vor realiza :— îmbunătățirea asistenței medicale în policlinici și spitale, prin folosirea intensivă a bazei tehnico-materiale și prin utilizarea mai rațională a cadrelor medicale, precum și prin organizarea activității pe baza schemei unice funcționale policlinică-spital la toate unitățile sanitare ;— îmbunătățirea supravegherii locurilor de muncă unde ae lucrează în condiții deosebite și efectuarea de consultații active profilactice la peste 80 la sută din totalul angajaților ;— dezvoltarea acțiunilor de apărare și promovare a sănătății prin lărgi

rea investigării factorilor de risc de îmbolnăvire ;— ridicarea nivelului de cultură sanitară a populației, prin atragerea în activitatea educativă a întregului personal sanitar și prin continua îmbunătățire a colaborării cu toți factorii interesați.
13. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII POLITICE, CULTURAL-EDUCATIVE 

ȘI SOCIALE se va acorda o atenție deosebită mobilizării oamenilor muncii 
Ia înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, 
la realizarea exemplară a obiectivelor prevăzute în planul pe 1976 — primul 
an al cincinalului afirmării plenare a revoluției științifico-tehnice — a tu
turor angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.în acest scop, vom iniția acțiuni pe linia ridicării nivelului profesional al lucrătorilor din industrie, agricultură și din celelalte domenii de activitate ; vor fi organizate diverse manifestări cu caracter cultural-artistic — sesiuni științifice, simpozioane, festivaluri, concursuri — în vederea înfăptuirii programului ideologic al partidului.Consiliul popular al județului Bacău asigură conducerea partidului și statului nostru, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că nu va precupeți nici un efort, că va munci cu deplină hotărire și entuziasm pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea al partidului.

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI BACĂU

Zi de zi, însemnate 
rezultate

in profeție

CHEMAREA
a întrecere adresată de Consiliul popular al comunei

(Urmare din pag. I)producție l-au fost decernate titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur „Secera și ciocanul" — pentru o producție de 5 313 kg griu la hectar de pe întreaga suprafață de 800 hectare, pe teren cernoziom nisipos, in condiții de neirigare. Producții bune, peste prevederile planului, s-au obținut și la celelalte culturi cerealiere, legumicultura și pomicultură, in zootehnie, ceea ce a permis livrarea suplimentară la fondul de stat a aproape 1 000 tone griu și porumb, 2 000 hl lapte, peste 500 tone carne și alte produse. în acțiunea de întrecere patriotică pentru înfrumusețare și bună gospodărire, prin realizarea unor lucrări de interes obștesc, estimate la peste 6 milioane lei, și prin contribuția bănească și în muncă a locuitorilor, s-au dat în folosință două ateliere școlare, 1 500 mp trotuare, o bază sportivă și alte obiective care, adăugate la celelalte dotări sociale din centrul civic al localității, asigură comunei Salcia tot mai multe atribute urbanistice.În anul 1976, primul an al actualului cincinal, ne revin sarcini sporite atît în creșterea producției vegetale și animale, cît și în dezvoltarea edilitar-gospodărească a comunei noastre.Dînd glas hotărîrii ferme a tuturor locuitorilor comunei de a munci cu dăruire pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor pe care le pun în fața noastră istoricele documente ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secreta^ rul general al partidului. Consiliul popular al comunei Salcia adresează 
consiliilor populare comunale din întreaga țară Chemarea Ia întrecere pentru 
îndeplinirea și depășirea indicatorilor planului de dezvoltare economico-so- 
clală și edilitară pe anul 1976, în principal, la următoarele :

1. ÎN DOMENIUL AGRICULTURII t— Folosirea integrală și intensivă a Întregii suprafețe de 4 248 ha teren arabil.Vom efectua prin muncă patriotică lucrări de consolidare și de Întreținere la 11 km diguri ; vom decolmata 15 km canale de Irigat, vom împăduri 6 ha pămint neproductiv, vom recupera și reda în circuitul agricol 15 ha și vom întreprinde acțiuni de combatere a eroziunii solului pe 20 ha. Vom însămînța in culturi duble 1100 ha, de pe care vom obține 27 500 tone masă verde și 1 500 tone porumb boabe.
— De pe suprafața planificată amenajată pentru irigat de 386 ha, din 

care 268 ha grădină de legume și 120 ha lucernă, ne propunem să recoltăm peste 8 000 tone legume și, respectiv, 7 500 tone lucernă.— Pentru realizarea și depășirea producțiilor planificate, pe terenurile 
slab productive, în suprafață de 500 ha, se vor administra îngrășăminte naturale, asigurindu-se o cantitate de 20 tone la hectar.— Se vor amenaja solarii pe o suprafață de 4 ha, din care 2 Ia coope
rativa agricolă de producție și 2 ha la gospodăriile populației.— Se vor executa lucrări de modernizare a suprafeței de 40 ha vie și se vor asigura materialul de susținere și insectofungicidele necesare.

Prin aplicarea tehnologiilor moderne și extinderea metodelor de cointe
resare a cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor, PLANUL PRODUC
ȚIEI AGRICOLE VEGETALE va fi depășit cu :— 1 000 tone de griu de pe suprafața de 1 055 ha |— 2 300 tone porumb, de pe 1 532 ha;— 520 tone cartofi de pe 60 ha ;— 2 000 tone legume, din care 800 tone de tomate;— 160 tone de legume extratimpurii, de pe 4 ha de solarii ;— 70 tone struguri pentru vin, de pe 87 ha de vie ;

— 100 tone piersici de pe 30 ha livadă.— ÎN ZOOTEHNIE, prin exploatarea rațională a capacităților de creștere a animalelor și prin aplicarea metodelor științifice, vom realiza peste plan :— 1 400 taurine tinere Îngrășate, asigurînd un spor mediu zilnic de creștere pe cap de animal de 1 000 grame;— 2 000 porcine — cu un spor mediu zilnic de creștere pe cap de animal de 450—500 grame;— Printr-o mai bună îngrijire a animalelor, vom obține 99 viței la 100 vaci fătătoare și 14 purcei la fiecare scroafă;— Pentru asigurarea bazei furajere necesare realizării efectivelor prevăzute la animale, producția de furaje va crește cu 10 la sută, va fi îmbunătățită structura culturilor furajere, pentru a se asigura o rezervă de 25 la sută, echivalentul a 10 000—11 000 tone furaje diferite, și se vor fertiliza cu îngrășăminte chimice 497 ha pășuni și finețe.— Pentru VALORIFICAREA UNOR TERENURI IMPROPRII ALTOR 
CULTURI, prin grija deputaților și a comitetelor de cetățeni, vor fi plantați in primăvară 8 000 puieți, fiecărei gospodării revenindu-i 6—7 pomi fructiferi de plantat.— în spiritul recentelor documente de partid și de stat referitoare la 
PRODUCȚIA BUNURILOR ALIMENTARE, se va acorda o deosebită atenție utilizării raționale a suprafețelor arabile din perimetrul construibil, din curțile și gospodăriile cetățenilor, precum și din loturile în folosința cooperatorilor, pentru creșterea producției de cereale cu 720 tone, a celei de legume și zarzavaturi cu 2 000 tone (dintre care 200 tone ceapă, 120 tone usturoi, 800 tone tomate ș.a.).De asemenea, fiecare gospodărie va crește minimum 40 de păsări matcă șl cel puțin 2 porci.— Pentru realizarea și depășirea angajamentelor de creștere a producției agricole, vom asigura îmbunătățirea organizării muncii în formațiile de lucru, întărirea ordinii și disciplinei în rîndul tuturor cooperatorilor, a spiritului de echipă, respectarea strictă a programelor de acțiuni, asemănător muncii în industrie. Prin folosirea la maximum a acestor resurse interne, comuna noastră va livra statului peste prevederile de plan :— 1 000 tone griu ;— 2 000 tone porumb ;— 72 tone floarea-soarelul ;— 1 700 tone sfeclă de zahăr ;— 400 tone cartofi ;— 2 000 tone legume ;— 450 tone carne (din care 250 tone carne taurine) ;— 2 000 hi. lapte ;— 1 200 kg lină.Consiliul popular se angajează să asigure eșalonarea corespunzătoare a livrărilor in cantitățile stabilite, pentru satisfacerea cerințelor programului de aprovizionare a populației.2. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI PRESTATOARE 
DE SERVICII :— Vom realiza o producție globală în valoare de 7 milioane lei, cu 2 milioane lei mai mult decît prevederile de plan.— înființăm încă trei secții prestatoare de servicii către populație și dăm In folosință un complex economico-industrial.3. Prin unitățile comerțului socialist, populația va beneficia de UN VO
LUM SUPLIMENTAR DE MĂRFURI în valoare de 1 milion lei.4. în vederea dezvoltării mai rapide, economice și sociale, a comunei, eonsiliul popular va lua măsuri pentru realizarea ritmică a programului de
BBBBBBBBBBBBB

Salcia, județul MehedințiInvestiții, in sumă totală de 9 milioane lei, aparținînd C.A.P., I.A.S., cooperativelor de consum și consiliului popular.în afară de aceasta, din fondurile proprii ale unităților socialiste se vor realiza : construirea Casei specialistului, amenajarea unei crescătorii de nurci, iar din contribuția bănească, o grădiniță-creșă cu 240 locuri, construirea a 2 000 mp trotuare.Prin munca patriotică a cetățenilor se vor realiza lucrări de interes obștesc în valoare de peste 6 milioane lei.
5. ÎN DOMENIUL SISTEMATIZĂRII se vor asigura încadrarea tuturor construcțiilor în prevederile schiței de sistematizare și întărirea disciplinei în construcții. Ne vom preocupa în mod deosebit de popularizarea și cunoașterea tuturor reglementărilor de către locuitorii comunei, In vederea ridicării conștiinței civice a fiecărui cetățean.6. VENITURILE LA BUGETUL COMUNAL vor fi depășite eu 100 000 lei. Căminul cultural și atelierele școlare își vor acoperi integral cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea lor.
7. IN DOMENIUL CULTURAL-EDUCATIV, ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI SĂNĂ

TATE :
— în vederea promovării în viața socială a principiilor eticii șl echității 

socialiste, se vor intensifica acțiunile pentru cunoașterea aprofundată a poli
ticii interne și externe a partidului, a studierii temeinice a documentelor 
de partid.— Se vor organiza dezbateri, simpozioane, seri de calcul, mese rotunde, expuneri, cu care ocazie vor fi prezentate realizările poporului nostru, sarcinile ce revin comunei din Planul național unic de dezvoltare economico- socială a României socialiste.— Se va intensifica propaganda cunoștințelor cultural-științifice în rîndul maselor și se va permanentiza activitatea artistică de amatori prin înființarea unei formații de teatru, a unui cor de 80 persoane, a unei brigăzi artistice, o formație de dansuri, o formație de instrumentiști, astfel ca Ia căminul cultural să activeze permanent peste 200 artiști amatori din rîndul țăranilor cooperatori, mecanizatori, intelectuali etc.— Se vor organiza duminici cultural-sportive, la care vor fi invitate formațiile cultural-sportive din localitățile învecinate. Vom acorda o atenție deosebită organizării unei intîlniri cu toți fiii comunei aflați în alte localități.— în cadrul universității populare comunale vor fi atrași încă 85 de cursanți, astfel ca numărul lor să ajungă la 200.— Se va pune un accent mai mare pe utilizarea celor două mlcroferme școlare, iar atelierele școlare vor fi profilate prin autodotare în meseriile ; lăcătușerie și electrotehnică.— Cu sprijinul cooperativei agricole de producție vor fi pregătiți cel puțin 25 de tineri cooperatori în cunoașterea și mînuirea tractorului, asigurînd in perioadele de virf schimbul necesar de mecanizatori.în cadrul asociației sportive se vor înființa : o echipă de handbal și una de volei. De asemenea, se va amenaja, în cadrul actualului complex sportiv, un teren de tenis de cîmp.

★Consiliul popular al comune! Salcia este ferm hotărît să îndeplinească toate obiectivele înscrise în această chemare, sprijinindu-se pe participarea largă a cetățenilor, stimulînd inițiativele, întreaga lor energie creatoare. Sub conducerea organizației de partid, vom lupta pentru continua dezvoltare a comunei noastre, pentru sporirea bunăstării locuitorilor ei, înfăptuind prevederile Programului adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului.
CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI SALCIA

Sarcinile de plan 
se realizează ritmic

însemnări de la întreprinderea 
„23 August“ din Capitală

in secția de montai locomotive a marii întreprinderi bucureșieneCe Înseamnă o zi de muncă în acest început de an și de cincinal pentru colectivul unei mari întreprinderi bucureștene cum este „23 August" ? La sfîrșitul celor trei schimburi aici se însumează o producție de circa 9 milioane lei, concretizată în oțel, motoare, utilaje tehnologice, locomotive. prese și alte produse. Rodnicia muncii colectivului de la „23 August" în primele zile ale anului este reflectată de cele 2 locomotive Diesel de 700 CP, 205 tone utilaj tehnologic pentru industria materialelor de construcții, de 4 grupuri de foraj de 800 CP, care au fost expediate beneficiarilor in 1976. Singura acesta

date arată complexitatea activității de aici, necesitatea ca fiecare om din acest colectiv, de la muncitor la director, să fie deplin angajat in îndeplinirea ritmică, zi de zi. din primele decade, a sarcinilor economice pe acest an, a angajamentelor mobilizatoare cuprinse în chemarea la întrecere adresată de Comitetul municipal București al P.C.R.O principală premisă pentru bunul mers al activității întreprinderii este legată tocmai de competența, operativitatea cu care sint rezolvate problemele pe care le ridică activitatea unei unități mari, cu producție complexă, cum este „23 August". Fieca

re din problemele apărute în procesul de producție a fost punctul de pornire al unei decizii, care va fi dusă la îndeplinire de zeci sau sute de muncitori, ingineri sau tehnicieni. De fapt, fiecare din miile de oameni care lucrează la „23 August" este un participant la luarea deciziilor sau 
la aplicarea lor in practică. Căci în lupta pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, fiecare angajat al întreprinderii poartă răspunderi precise, are de indeplinit sarcini concrete la locul său de muncă.La „mecanică I" — secție în care se produc utilaje tehnologice pentru industria materialelor de construcții,

siderurgie, chimie — creșterile de producție prevăzute pentru acest an sînt substanțiale, cu aproape 40 la sută față de realizările anului trecut. De livrarea la termenele prevăzute a utilajelor contractate depinde bunul mers al lucrărilor pe importante șantiere. Semnificativ este și faptul că pe utilajele aflate în fabricație — a- devărați giganți din metal — stă scrisă cu cretă, vizibil, data prevăzută pentru livrare. Orele, minutele sînt prețuite, risipirea lor nu poate fi indiferentă nimănui. Iată de ce lipsa unui macaragiu de la un pod rulant a fost operativ semnalată conducerii secției de către «chipa care

era stinjenită astfel In muncă. Imediat, problema s-a rezolvat, in zece minute activitatea a reintrat în normal.— Planul deosebit de mobilizator din acest an ne obligă să luptăm zi de zi cu minutele — ne spune tov. Ilie Chirilă, secretarul comitetului de partid pe secție. Multe goluri în producție apăreau din cauza lipsei S.D.V.-urilor. De aceea, grupa de reparații și întreținere S.D.V.-uri fabrică acum o serie din dispozitivele care ne lipseau. Trebuie îmbunătățit simțitor și sistemul de transport al pieselor mari în cadrul secției.— Apar uneori și întirzieri in livrarea utilajelor...— Mai apar, trebuie să recunoaștem. Vina este uneori a noastră, datorită organizării defectuoase, cum s-a întimplat, anul trecut. în cazul unor poduri rulante ; alteori, greutățile ce apar în colaborarea interuzi- nală de care ne lovim și acum datorită intirzierii cu care vin boghiuri- le de la ..Nicolina" Iași.„Mecanica II" sau mai exact fabrica de compresoare. Preocuparea nr. 1 a conducerii secției : aprovizionarea cu piesele forjate mari, necesare celor 4 compresoare prevăzute a fi fabricate aici in prima lună a anului.— Sint întirzieri in aprovizionarea cu piese ?— Da. Bielele, semicuzineții, flan-

șele trebuiau introduse în fabricație, ne răspunde ing. Dan Vlădescu, șef de schimb. Dacă nu sosesc în două zile, trebuie să refacem graficele de execuție pe fiecare mașină-unealtă, adică să facem o altă programare a fabricației.— Ați luat legătura cu forja 1— Ne-au promis că piesele vin In timp util.In afară de această problemă, pină la sfîrșitul programului șeful de schimb mai avea de urmărit finalizarea unor prese de 150 de tone cu 6 etaje, de analizat graficul de colaborare cu secția de ansambluri sudate și de organizat transportul spre „mecanică II" a unui reductor pentru o linie de ciment — piesă ce cintărește peste 15 tone — care sosise de o oră de la „Progresul“-Brăila. Deci, un program dens, care îi solicită din plin capacitatea profesională și organizatorică. în ziua următoare aflăm că, deși numeroase, toate aceste sarcini au fost îndeplinite. Piesele de la forjă au început să sosească. Secția mecanică lucrează din plin. Pină acum trei compresoare sînt în stadiu avansat de execuție.La secția forjă, șeful de schimb, inginerul Cornel Licu. ca și secretarul comitetului de partid. Stefan Cazacu, analizau încă o dată graficele de programare a producției pe care le vor prezenta directorului întreprinderii.— Lucrăm din plin cu toată capa-

Din diferite localități ale țării 
primim vești despre primele 
succese obținute de oamenii 
muncii in noua etapă a întrece
rii socialiste.

HUNEDOARA. In toate sectoarele productive ale Combinatului siderurgic Hunedoara sarcinile zilnice da plan se îndeplinesc ritmic, asigurîndu-se o rațională utilizare a materiilor prime și combustibililor. Bunăoară, in zilele care au trecut din acest an, la secția a doua de furnale consumul specific a fost redus față de nivelul planificat cu un kilogram de cocs pe tona de fontă, el fiind astfel mai mic cu 6 kilograme decît consumul efectiv realizat în 1975 pe fiecare tonă de fontă produsă. (S. Ionescu).
BÎRLAD. La întreprinderea de rulmenți din Birlad activitatea se desfășoară in ordine și disciplină în toate compartimentele. Se urmărește a- sigurarea unor ritmuri susținute de lucru, pentru a se realiza o producție superioară anului precedent cu circa 30 la sută. Concomitent, din primele zile de producție s-a trecut la înfăptuirea programului de omologare a noi tipuri de rulmenți. Astfel, au fost lansate în producție tehnologii pentru trei tipuri de rulmenți u- tilizați în construcția locomotivelor Diesel hidraulice. De asemenea, in sectorul autoutilări s-a început construcția unor mașini speciale de strunjit, frezat și rectificat care permit creșterea productivității muncii. 

(Crăciun Lăluci).

TIRGU-MUREȘ. La întreprinderea „Electrocentrale" Mureș se răspunde cu promptitudine la solicitările sistemului energetic național, fiind pulsate peste 100 milioane kWh energie electrică în primele zile din acest an. La cele trei centrale termoelectrice — din Iernut, Fîntinele și Tîr- năvenl — se acționează în continuare pentru reducerea cheltuielilor de producție a energiei electrice, pentru întreținerea agregatelor în cele mai bune condiții de exploatare rațională. (Cornel Pogăceanu).
MEHEDINȚI. Nici un muncitor sub norma zilnică de producție, nici o mașină sub randamentul planificat ! Sub acest mobilizator îndemn și-au început activitatea din acest an constructorii de vagoane mehedințeni. în secția condusă de maistrul Jean Megan — secție de care depinde ritmicitatea producției în celelalte compartimente — s-a luat deja un avans față de graficele zilnice. Aici, in secție, se asigură repere și se efectuează operații tehnice pentru 3—4 vagoane în plus față de planul zilei, ceea ce permite ca celelalte secții să lucreze 

în ritm susținut.Și la combinatul pentru prelucrarea lemnului — unitate care exportă produsa în peste 20 de țări — muncitorii șl specialiștii au înscris in graficele de producție ritmuri superioare, .expediind ritmic către beneficiarii interni și externi numai, pro- ( duse de calitate- și'în cantitățile prevăzute. (Virgiliu Tătaru).

ZALĂU. Întreprinderea de produse ceramice din Zalău a livrat deja beneficiarilor 770 tone de materiale de construcții, iar tinărul colectiv de muncă de la întreprinderea de conductori electrici emailați a realizat peste 48 tone sîrmă trefilată. La fel, întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel își onorează la zi planul de producție de piese turnate din fontă și oțel și a livrat o cantitate însemnată de produse întreprinderii „Vulcan" din București și (Șantierului naval din Galați. La filaturi de bumbac, în primele zile ale acestui an s-a obținut numai producție de bună calitate. (Gh. Rusu).
GALAȚI. Un demaraj bun tn activitatea din acest an a realizat și colectivul întreprinderii ..Avicola" din Galați. Pină acum, aici a fost obținută o producție de peste 240 | tone carne, din care s-a livrat beneficiarilor interni mai mult de 90 tone. Totodată, se află în pregătire .onorarea primei comenzi pentru export. Succesele acestui an le continuă pe cele ale anului trecut, cînd ..Avîcola" Galați a realizat o producție globală suplimentară de 125 milioane lei, un spor de producție de aproape 2 000 tone carne, indicatorul la export pe 1975 fiind îndeplinit în proporție de 152 la sută. (Dan Plăeșu).
ORADEA. Cimentiștii de la Aleșd au furnizat șantierelor de construcții ale țării la finele primei săptămlni de lucru din noul an. peste prevederile de plan, 1 000 tone ciment și peste 3 000 mp plăci azbociment. La aceasta au contribuit acțiunile întreprinse pentru menținerea in bună stare de funcționare a tuturor utilajelor, pentru a se lucra la parametrii stabiliți.întîia lună a anului a debutat bine 

și la întreprinderea de materiale de construcții Oradea. Programele zilnice sint îndeplinite conform graficelor, în cele trei schimburi la betoane grele și confecții metalice.
B B B Ocitatea secției, ne spune șeful de schimb. Totuși, cerințele celorlalte sectoare din uzină sînt mari. Piesele forjate pentru compresoare au devenit urgența nr. 1. Forja nouă este încă în construcție, așa că trebuie să facem față solicitărilor cu ce avem.Munca încordată a oamenilor de la forjă era un răspuns concret al solicitărilor compresoriștilor. Și dacă adăugăm că aici lucrează un buchet de fruntași ai uzinei — Eroul Muncii Socialiste Hristache Antonache, Șor- nea Ștefan, Gheorghe Molnar, Dumitru Ioniță, care știu să mobilizeze colectivul. există o garanție în plus că forjorii se vor achita la timp de sarcinile ce le revin.La sfîrșitul investigațiilor noastre, discutăm cu tov. Carol Dina, secretarul comitetului de partid de la „23 August".— în rezolvarea problemelor pornim de la principiul că nu există probleme fără răspuns. Cu străduință, cu ajutorul întregului colectiv, al comuniștilor, acestea sînt rezolvate. în cincinalul pe care l-am încheiat de curind, pe lingă avansul important de timp obținut în îndeplinirea sarcinilor economice, am mal cîștigat ceva esențial — și anume, că toți oamenii au învățat să învingă greutățile, să soluționeze problemele pentru a asigura bunul mers al producției.

Dan CONSTANTIN I
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teritorii extin- lirica noi, eu

venită din straturile iubirii de țară, cunoscut — „STAREA apărut la editura Facla,
George

CRONICA LITERARĂ

Cuprinzătorul spațiu al liricii patriotice — sub semnul căreia mulți poeți români din toate timpurile și-au exprimat în gradul cel mai înalt vocația — continuă să se îmbogățească prin contribuția poeților contemporani din cele mai diferite generații. Numărul mare de volume în care materia lirică se ordonează în jurul acestui nucleu iradiant de mari valori morale și estetice dovedește nevoia permanentă a poeziei de a fi în acord cu solicitările vieții, de a cuprinde în materia ei durabilă tumultuoasa afirmare a patriei, noua sa condiție. însăși ideea și sentimentul de patrie a- similează noaște o dere concomitent cu aspirația din- totdeauna spre profunzime și etern. Citeva volume de i apărute în mul timp trează și pregnant viguroasa chemare a iubirii de tară, atit de temeinic în- stăpînită în conștiința poetică socialistă, a timpului nostru. Desprindem, aici, producțiile a trei poeți din generații diverse, de tonuri lirice diferite, dar unitari prin tensiunea sentimentului patriotic pe care-1 lui.
Nu Poet programatică în acest sensibilitate lirică ne îndeamnă începem amintind de culegerea de versuri „POEME PATRIEI", publicată în colecția „Columna" a Editurii militare. Mai mult decît toate acestea, poezia lui George Lesnea glorifică un ideal al patriei continuu împrospătat în perspectiva înfăptuirilor noastre socialiste. Pentru un poet cu vibrația patrioticului, îndemnul „Români ! cîntați acest pămînt" nu apare nici retoric, nici desuet. Disponibilități interioare multiple au făcut din George Lesnea un cîntăreț incitant prin firescul simțămintelor comunicate cu o simplitate clasică, care izvorăsc din asimilarea organică a marilor prefaceri pe care le trăiește cu intensitate țara și po- satur să te cînt, / măiastră 1 7 Țara

sfînt, / Suflet trai- Logodit cu soarta 
Republică măiastră).

poezia naturii cu lirica universului domestic : „Stă grădina mea cuminte / Ascultînd al toamnei graur / Peste galbene veșminte / Plînge salba ei de aur / / Vîntul mi-a-ntristat auzul / Dangătul tăcerii sună / în căuș de-argint, havuzul / Umbra norilor adună / /... Toate-s parcă mai bătrî- ne... / Doar cărarea cu petunii / Parcă-i urma unei zîne / Parcă-i un suspin al lunii" (Grădina).In asemenea secvențe, dar și altele din „Pastel", „Iarna" sau „Teiul, contemplația calmă este numai una din stările lirice ale poetului. Istoria, cu aura ei de legendă și mit. din „Stihuri pentru Dimitrie Cantemir", „Suceavă. Suceavă" sau

laturi, experiența lirică începută da Nichita Stănescu in volumul „Un pămînt numit România". Poetul ' „sferelor gînditoare" aspiră să alcătuiască o mitologie modernă a existenței românești, văzută, deopotrivă, în eternul ei (mișcarea diurnă a vieții. lumina ca izvor al rodirii, logodna trecutului cu prezentul, creșterea neîntreruptă) și în istorie (întemeietori de țară, destine eroice, tradiții, triumful prezentului etc.). Cartea ni se pare, în cea mai bună parte a sa, o reușită. Pe lingă faptul, deloc neglijabil, al realizării unor poezii memorabile (Inele de logodnă și mărire. Umbră de vioară, Adîncul fragedei lumine. Frate cu piatra cea
versuri i ulti- ilus- i mai VERSUL IUBIRII DE ȚARĂ

Trei volume de poezie patriotică

comunică oamenilor și timpu-numai virsta 
George Lesnea,

septuagenarului prezența teritoriu sa 
de 
să 
sa

trăiește cu porul : „Nu mă Tu, Republică mea cu chipul nic și cuvînt / noastră" (Tu,Vibrația patriotică este, adesea, sintagma esențială a unei poezii puternic ramificată, în care conviețuiesc

„Mănăstirea ment, de luptă, omagiu adus eroismului și înțelepciunii înaintașilor, îndemn de a le continua marile fapte. Sensibilitatea poetului cuprinde zonele socialului, regăsindu-se în existența unui popor : „E multă vreme-n mine : sînt împletiri de grai, / Cuvinte de hrisoave și sunete de nai, / Cimilituri din gura glumețului norod. / Orații vechi de nuntă și stihuri de prohod / /... Sînt zbuciumări trăite prin temniti de haiduci, / Cu sufle- tele-n codri și gleznele-n butuci. / /... Sint șoaptele scornite pe. lume de cei dragi / Gîrbacele robiei și plîngeri de iobagi". (Izvod).Verbul poetului răsună clar în viața cetății. Sinceritatea, altitudinea sentimentelor exprimate cu energică sensibilitate în ritmuri de o muzicalitate baladescă asigură poeziei sale străluciri de autentică emoție. Men- ținîndu-se în interiorul unei tradiții prestigioase, pe linia marilor noștri clasici, florilegiul liric adunat de George Lesnea în acest volum dovedește încă o dată virtuțile unei vocații călăuzite pe perena și adînca iubire de patrie.Construit din altă perspectivă artistică, volumul lui Grigore Hagiu : 
„SĂRBĂTORILE ANULUI", apărut la aceeași editură, continuă, în unele

Putna" este un alt mo- evocare a trecutului de scumpă etc.) prinderea din multiple a imaginii patriei. Registrul liric se modifică continuu pentru a înregistra pulsația ideilor. Versurile sale sînt adesea ecoul unei filozofii a istoriei, exprimată calm, dar ferm : „O, patrie, atît am vrut :'/ prin vreme / a noastră-n veci să fii, a celor mulți, / de tine singură s-asculți, / să nu mai ai de nimeni a te teme / / ...Atît am vrut : zeiescu-ți foc din vatră / să ardă pururi tînăr și înalt, / din veac și pînă-n veacul celălalt / la Dunărea Carpaților de piatră" (Atit am vrut). Sentimentul de profunzime este întreținut de perpetua căutare a resorturilor durabile ale iubirii de țară, de aspirația de a afla in gesturile și faptele cotidiene vibrația e- ternă a patriotismului, continuitatea lui nesfîrșită prin generații : „De cînd îți bat, cîntînd prin timp, măsura, / fidel cu-ntrăinicirea ta de veac. / de-un tainic tei mi-e înflorită gura / și norii spre albastrul lor mă trag / / ... Mă dezvelesc acelorași cuvinte, / legendei caut spațiu și temei, / / din ciont de vultur, din rărunchi fierbinte, / rubinul pe rubin mai dă seîntei. / / Un imn înalt în patrie se-aude, 7 sferturi încă-n vis, ra dulce-a frunzei rotund spre soare

poetul aspiră la cu- unghiuri și anotimpuri

prinde-ma-n aceasta înnoire, / la nobili anii tăi, mereu mai vii, / inele de logodnă și mărire / pe trunchiul sfint al celor două mii" (Inele de 
logodnă și mărire).Dincolo de unele obscurități de stil, de unele lungimi și digresiuni care subțiază cadrul ideii poetice, din „Sărbătorile anului" iradiază, se înalță pînă la noi pentru a ne cuprinde în dulci și grele răspunderi, acea căldură profunde aleMai puțin 
DE IUBIRE", fiind un volum de debut Țămea atrage atenția prin opțiunea nemijlocită pentru versul de largă respirație patriotică și cetățenească. Un stil rapso- die inspirat din experiența tradițională a genului comunică gînduri, atitudini și sentimente de autentică ținută. Adesea abruptă, mai puțin preocupată de efectul sonor și valoarea plastică, imaginea poetică are calitatea de a transmite impulsuri mate- 

prin cantitatea 
pămînt în care precum să- prin multe

'FAPTUL
■DIVERS
I Calificativ:

Foarte bine"

Dln edificiile social-culturale ale cincinalului de curind încheiat: câminul 
cultural din comuna Gropeni, județul Brăila

Două expoziții la Muzeul de Artă
I

pămintul pe trei / crestat de-arsu- crude, / un och! a deschis / / Cu-

riale, de real'. cred / și-n _ ___mînța, / s-a petrecut .____  _______vămi / de la Rovine la Săplnța / / Și-n multe pietre și-a săpat / căldura numelui de țară / să nu ne cadă nici o stea / dintre hotare în afară". (Pămînt românesc). Aceeași exprimare tranșantă a ghidului o găsim și în „Nepieritoarele fîntîni". „Se mai zidesc din cînd în cînd I Pe vatra stelelor fîntîni / Prin care presimțim ureînd / Puterea noastră de stăpîni. / / Acolo străfundul lor / Un ochi purificat ploi / Veghează drumul incolor / care am suit și noi. / 7 Fîntîni piatră și de lemn / Fîntîni cu suflet de băut / Ne sint mereu lăsate semn / De cei învesmîntați in lut". Mai puțin izbutit ne apare ciclul „Zodia griului", unde poetul nu demonstrează, cel puțin In acest volum, o capacitate metaforică corespunzătoare unei lirici de sugestie șl incantație. Acolo insă unde starea lirică este întreținută de atitudinea civică a unui poet militant, versurile au contur și promit evoluții îmbucurătoare.

se impune „Acest care stau
Importante găzduiește,

I

tn de Pe de

Emil VASILESCU

Viitoarele promoții de muncitori pentru Industria județului Sălaj se vor pregăti 
șl în noul liceu electrotehnic din Zalău

Bilanț bogat al tinerilor interpreți 
la concursurile muzicale internaționaleInternațional „A- Atena, Nely Mi- premiul I. Basul adăugat reușitelor

Construcțiile școlare
și universitare în anul 1976
® Grădinițe cu 31 400 locuri © 
Ateliere-școală cu 10 mii locuri
25 mii de elevi ® Noi cămine studențești la București, lași, Cluj 

Napoca, Timișoara, Galați ș.a.

Peste 2 700 săli noi de clasă ® 
de practică, internate pentru

Primele zile din calendarul noului an îi găsesc in plin front de lucru pe constructorii noilor localuri de lnvă- țămînt ; eforturile lor sînt astfel orientate și intensificate încît viitoarele lucrări să întrunească pretutindeni atributele execuției rapide și de calitate. „Asigurîndu-se o rnai riguroasă bază de coordonare a eforturilor — ne spunea ing. George Zarojanu, director adjunct al Direcției de investiții din cadrul Ministerului Educației și învățămîntului — planul pe anul 1976 a fost din timp definitivat. El prevede creșteri considerabile la construcțiile de grădinițe și de internate școlare, include, de asemenea, un important volum de lucrări destinate liceelor și institutelor de învă- tămînt superior, lucrări ce vor trebui 
să fie încheiate înaintea deschiderii anului școlar 1976—1977".Intr-adevăr, înfățișat sintetic șl numai pe baza investițiilor repartizate din fond central, planul pe anul 1976 cuprinde construcții de noi grădinițe cu 31 400 locuri (cu peste 20 la sută mai mult decit în anul 1975). internate școlare cu 25 000 locuri (cu 20 la sută mai mult decît în anul precedent), școli cu peste 2 700 săli de cla
să, ateliere-școală cu 10 000 locuri de practică, 110 săli de gimnastică, școli speciale și case de copii cu aproape 3 600 locuri.Planul pe 1976 mai prevede realizarea de noi laboratoare și ateliere cu circa 43 000 mp, pentru învățămîn- tul superior, cămine studențești Ia București, Iași, CIuj-Napoca, Timișoara, Galați ș.a„ insumînd circa 3 200 locuri.Necesitatea ca toate aceste obiective incluse în plan să fie realizate Ia termenul prevăzut și în condiții optime de calitate nu mai trebuie argumentată. Extinderea neîncetată a învățămîntului preșcolar, astfel încît 
toți copiii de 5 ani să poată urma in mod sistematic și unitar programul de pregătire în vederea activității școlare viitoare, cuprinderea, pe această bază, a tuturor copiilor de 6 ani în clasa I. generalizarea treptei I de liceu, diversificarea și sporirea activității practico-productive în cuprinsul atelierelor și laboratoarelor școlare, perfecționarea continuă a relațiilor dintre învățămîntul superior, producție și cercetare — toate pledează pentru ca învățămîntul să primească riguros. în termenul planificat, întreaga bază materială ce ii

este repartizată in anul 1976. Tocmai de aceea este de așteptat ca toți titularii de investiții (ministerele, consiliile populare județene, alte organe centrale și locale) împreună cu întreprinderile de construcții să acorde, pretutindeni și pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, o atenție sporită organizării exemplare a șantierelor, să manifeste mai mult spirit gospodăresc și răspundere în utilizarea optimă a forței de lucru. în folosirea deplină a materialelor de construcții, în respectarea graficelor de execuție.Practica anilor precedent! demonstrează că de fiecare dată cînd se întîrzie deschiderea șantierului, cînd se recurge la decalarea termenelor de dare în. folosință — pentru ca apoi să se încerce recuperarea prin „asalt" a întîrzierilor — rezultatele necorespunzătoare sub raport calitativ nu mai pot fi evitate. Astfel s-a întîmplat la construcția unor grădinițe din Oradea. Ora vi ța sau din zbna „9 Mai" a Tîrgu-Jiului, unde, drept consecință a unor asemenea practici, lucrările n-au mai putut fi încheiate la termenul planificat in anul 1975. Ca să nu mai vorbim despre internatul cu 600 de locuri al Liceului mecanic din Alba Iulia. despre internatul cu 300 de locuri din Buftea, județul Ilfov, inclus în planul Ministerului Energiei Electrice, ale căror lucrări au înregistrat în cursul anului trecut, din aceleași motive, serioase rămîneri în urmă. Sau despre internatul cu 304 locuri al liceului industrial „Aurel Vlaicu" din București — lucrare inclusă în planul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor — care, deși avea ca termen de încheiere a lucrărilor luna septembrie 1975, pînă la acea dată nu reușise să-și fixeze nici cel puțin amplasamentul. Și asemenea exemple, din păcate, ar mai putea fi citate.Anul 1976, an de importantă deosebită pentru realizarea programului de investiții școlare și universitare prevăzut pentru noul cincinal, cere să se acționeze cu promptitudine și eficiență spre a se putea evita deficientele de genul celor semnalate mai sus. astfel încît toate obiectivele prevăzute să fie realizate în condiții exemplare de timp și de calitate.

Anul 1975 a înscris în palmaresul a 16 prestigioase concursuri muzicale internaționale și numele unor tineri interpreți români, cele 26 de premii, medalii și mențiuni obținute situînd în continuare țara noastră printre locurile fruntașe în lume în această privință.De la început se cuvine evidențiat faptul că unii dintre concurenți! noștri — soliști vocali sau instrumentiști — au cumulat, într-un singur an. aprecierile elogioase ale juriilor mai multor concursuri internaționale. Astfel, violonistul Eugen Sîrbu a obținut premiul I la concursul ,.Tibor Varga" de la Sion (Elveția) și premiul III la concursurile de la Miinchen și Helsinki. Soprana Cornelia Pop Angelescu a fost cu premiul II la Concursul țional de la Busetto (Italia) miul I nefiind acordat — și miul III la concursul „F. Erkel" de la Budapesta. în cadrul concursului „Gaspar Cassado" de la Florența, violoncelistul Mirel Iancovicl a recoltat mai multe distincții : premiulII (premiul I nu pentru cea mai unei sonate de obligatorii și un tru cea mai bună interpretare a piesei „Requiebros" de G. Cassado, a- celași interpret obținînd premiul I și medalia de aur la Concursul internațional de la Bristol. Violonistul Petru Csaba a înscris în palmaresul său premiul II la concursul „Niccolo Paganini" de laIII la Concursul Markneukirchen

distinsă interna-— pre- cu pre-
s-a acordat), premii bună interpretare a Beethoven, a piesei premiu special pen-

Genova și premiul internațional de la (R.D.G.). Cu pri-
Privind din perspectiva misiunii importante ce revine instituțiilor culturale destinate tinerei generații, se poate spune că, în ultimii ani, activitățile politice și educativ-culturale ale cluburilor tineretului poartă pecetea unui evident reviriment, al unui spor de eficiență și atractivitate. Explicația? Preocuparea organelor U.T.C. de a spori rolul acestor instituții în cultivarea spiritului revoluționar, a unei atitudini înaintate în muncă, învățătură. societate, în a stimula, totodată, rilor.„Cum fie o tural-educativă la club ?“ a evidențiat dorința tinerilor de a fi nu numai spectatori, ci, în cît mai mare măsură, putori ai acțiunilor ce se desfășoară.Deci : tinerii — nu numai beneficiari ai activităților cluburilor, nu numai spectatori, ci colaboratori direcți, autori, inițiatori ai pective. „Eu aș

spiritul de Un sondaj ați dori să scară cul- inițiativă al tine- cu întrebarea
In

Mihai IORDANESCU

lejul concursului theneum" de la ricioiu a obținut Mihai Panghe a sale de pînă acum medalia de argint cucerită la concursul „Maria Casals" de la Barcelona. Pe lista proaspeților laureați mai figurează violoncelista Alexandra Guțu — premiul IV la .’.concursul „Gaspar Cassado" de la Florența, baritonul Emil Iurașcu — premiul special, și basul Csaba — premiul „Erkel" cursul de la ' sistul Florin Concursul deîn aceastășeriu, ca pline de semnificații, și rezultatele obținute de cei mai tineri concurenți din țara noastră, aflați la primele lor confruntări internaționale : Mihaela Martin, elevă: ceul de muzică nr. 1 din rești, Lenuța Ciulei, elevă la liceu, Dana Borșan, elevă la de muzică din CIuj-Napoca.în domeniul muzicii de cameră, anul 1975 a adus principalele premii unor formații ale conservatorului „Ciprian Porumbescu" : cvartetul „Arpeggio" la concursul de la Colmar (Franța) și cvartetul „Academica" la concursul „Jeunesses musi- cales" de la Belgrad, acestuia din urmă atribuindu-i-se și premiul special pentru interpretarea unei lucrări contemporane.în ce privește muzica ușoară, trebuie menționat premiul I obținut de Corina Chiriac pentru cea mai bună interpretare a piesei poloneze la Concursul internațional de la Sopot.(Agerpres)

Ăirizer la Con- Budapesta, contraba- Totan — mențiune la la Markneukirchen, suită de succese se !n-
la Li- Bucu- același Liceul

Două expoziții în aceste zile. Muzeul de Artă al Republicii Socialiste instituție de la a cărei înființare s-au împlinit, recent, 25 de ani. Dincolo de importanta exponatelor. cele două manifestări au valoarea unor revelatoare bilanțuri privind activități esențiale ale muzeului — achizițiile 
și restaurările — activități mai puțin cunoscute publicului larg dar care, revenite, acum. expozițional, dau măsura amplului și rodnicului efort pe care statul nostru, Înfăptuind politica Partidului Comunist Român, 11 depune în permanentă îmbogățirea muzeale de rii, pentru rea și acestui național menit să e- duce generațiile în spiritul frumosului, al umanismului orindui- rii noastre. Prezenta, alături, a unei naturi statice semnată de Pallady sau a „Cumințeniei pămîntului" de Brâncuși, a peisajelor răscolitoare ale lui Țuculescu sau a „Himerelor" lui Paciurea, îmbogățește e- moțional privitorul nu doar in sensul întilni- rii cu personalități artistice atît de diverse, dar de o tulburătoare unitate spirituală, Aci ' și în ’acela al întîlnirii directe cu roadele unei generoase politici cultural-ar- tistice, manifestînd a- ceeași grijă pentru creația națională, cît și pentru cea universală.• „ACHIZIȚII DIN ULTIMII ANI". Deschisă în sălile de la etaj ale muzeului, expoziția. de o mare diversitate — de la o- biecte de artă medievală la lucrări de pictură clasică și moder-

România,

pentru zestrei artă a ță- conserva- valorificarea patrimoniu

t V
PROGRAMUL I

popular din comuna Șanț — Bistrița- Năsăud, un teatru de improvizație, interpretat de tineri muncitori.„Și noi, cei ce activăm la „Tehnic- 
ciub" (sectorul 5), afirmă metodistul 
Grosu Petru, am înțeles că tinerii muncitori și tehnicieni de la întreprinderile „Autobuzul", „Danubiana", „Adesgo", „Dîmbovița" trebuie să fie beneficiarii și în același timp inițiatorii activităților. De pildă, ei au propus dezbaterile pe probleme de etică (introduse în cadrul serilor cul- tural-distractive), deplasările cu programe artistice în comunele apropia-
spiritul exig

nă. românești și străine, și de aici la piese de artă decorativă și de mobilier — prezintă valori dintre cele mai stabile ale patrimoniului nostru național. Sînt lucrări dintre cele mal diferite din punct de vedere stilistic și tematic, lucrări care. în ansamblul lor, pun în e- vidență nu numai particularități artistice cu care ne-a obișnuit semnătura unuia sau altuia dintre expozanți, dar, în ansamblu, reliefează un complex emotional speci-
fie, care se impune în conștiința privitorilor.Remarcabilă ne apare, de la început, în expoziție, bogăția și originalitatea contribuției românești. Motivele cunoscute ale artei lui Grigorescu, Lu- chian, Petrașcu, Palla- dy. Brâncuși, Paciurea, Tonitza, Șirato. Iser, Ghiată, Șt. Dimitres- cu, Ressu, V. Popescu, Tuculescu etc. aduc din nou în atenția publicului realizări artistice de recunoscută autoritate. Și. din acest punct de vedere, expoziția își atinge una din funcțiile ei e- sențiale — aceea de actualizare a unor valori specifice, bine cunoscute nouă (multe din lucrări se află’ în> expunerea permanentă).• „RESTAURAREA - ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ". Această expoziție, tot de amploare, prezintă rodul unei activități despre a cărei bogăție vorbește elocvent o singură cifră : în perioada 1952—1975. în atelierele muzeului au fost restaurate de opere și artă.Expoziția

10,00 O viață pentru o Idee.
10,30 Micul ecran... pentru cel mici. 
11.00 “ ' '
13.10
13,15
14.10

Teleclnemateca.
Telex.
Drumuri pe cinci continente. 
Preferințele dv. muzicale slnt 
preferințele noastre...

artiști plastici, actori".tori....Sînt numai citeva din acțiunile organizate de cluburile tineretului. Iată și alte teme posibile, desprinse din convorbirile cu tinerii întîlniți pe traseul acestei anchete :• „Să discutăm despre noi, despre tinerețea noastră, despre viitor, despre ce înseamnă să fii cu adevărat OM. să fii de folos societății".• „Să vorbim — folosind exemple concrete, referiri la oamenii exemplari pe care-i cunoaștem — despre trăsăturile definitorii ale comuniștir lor : combativitate revoluționară, in-

9 422 obiecte deIa care n»
15.00
16.00

17.45
18.05
19,00
19,20
19.30
20.00
20,40

22,15
22,30

entei comunis

referim tinde să pună în evidență nu numai complexitatea și minuția acestei activități, ci și arta de a reda unei lucrări, roase de dintele vremii, aspectul inițial ; de a reda, deci, patrimoniului muzeal-artistic valori dintre cele mai de seamă. Din 1952. cind au fost înființate primele ateliere de restaurare (pentru pictură, mobilier, ceramică șl metal). activitatea colectivului de specialiști de la muzeu a cunoscut o continuă diversificare, adăugindu-se ateliere pentru sculptură, grafică. textile și broderii, pictură in tempera, a- coperindu-se. deci, toate tehnicile și genurile artei plastice.Obiecte de artă medievală românească, piese de brocart Venetian sau persan, picturi de Cranach, Pourbus, Rubens, Aman. Lu- chian, Grigorescu. To- nitza etc. au fost supuse unei terapeutici pe cît de eficiente pe atît de calificate. Cu ajutorul unei aparaturi moderne și al materialelor adecvate au fost redate circuitului muzeografic piese importante. sortite altfel dispariției. Obiectul restaurat este însoțit, în expoziție, de numeroase fotografii ale aspectului său inițial, fotografii luate în lumină directă, laterală, razantă, macrofotogra- fii sau fotografii luate la stereomicroscop, I- magini ale radiografiilor care au fost făcute lucrării etc. Prezentarea urmărește astfel să scoată din anonimat o muncă pe cît de minuțioasă. pe atît de spectaculoasă. subll- niindu-se totodată, în mod expresiv, rodnicia sfertului de veac de la înființarea, sub auspiciile noii noastre istorii, a instituției.
Marina PREUTU

VIrstele
Rugbl: Scoția 
celor cinci națiuni"). Transmi
siune directă de la Edinburg. 
Caleidoscop cultural-artistic.
Club T la... Uzinele Republica.
Laudă eroilor — concert coral. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Teleenciclopedla.
Film serial : „Un șerif la New 
York".
24 de ore.
Un buchet de crizanteme — seară 
de romanțe cu Ioana Radu.

peliculei.
; — Franța („Turneul 
națiuni"). ~

tn programul curent al «Ate- tineretului»".
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Printre ultimele apartamente 
puse la dispoziția gălățenilor se 
află și cele 20 de la scara 1, 
bloc K, din cel mai tinăr micro- 
raion de locuințe al orașului — 
39 B. Cele 20 de apartamente 
au fost construite de... elevi. 
Ați citit bine : de elevii anului 
V de la Liceul industrial de 
construcții civile din Galați. Cei 
24 de elevi-constructori au lu
crat efectiv la execuția aparta
mentelor respective, in cadrul 
practicii din actualul an de în
vățământ. Toate apartamentele 
lucrate de ei au primit califica
tivul „foarte bine". Dar mai 
este ceva: cei 24 de construc
tori sint, de fapt, 3 băieți și... 
21 de fete 1

!
I
I
I

I
Emanciparea i 
berzelorO Idee excelentă a pionierilor gorjeni : să facă „inventarul" berzelor care au poposit pe teritoriul județului lor în tot anul 1975. Au făcut inventarul și au constatat că numărul a- cestora se ridică la 250. Dar „inventarul" lor a scos la iveală un fapt deosebit de interesant și anume că multe berze nu și-au mai ales drept loc de înjghebare a cuiburilor nici hornurile caselor, nici rămurișul bătrînilor copaci. Ele s-au cocoțat, pur fi simplu, pe stîlpii de susținere a liniilor de înaltă tensiune. Și nici una dintre ele n-a fost electrocutată. Să fie oare vorba de o „slăbiciune" a berzelor pentru... curentul electric ?
GogoșiDe citva timp, întreprinderea 
comercială cu ridicata pentru 
produse alimentare (I.C.R.A.) 
din Galați a început să facă o 
intensă reclamă, scrisă negru pe 
alb, despre existența în maga
zinele pe care le aprovizionează 
a unor miraculoase produse care 
se numesc : praf pentru gogoși, 
praf pentru clătite, prafuri pen
tru creme. Reclama însoțește 
fiecare din ...prafurile amintite 
cu epitete foarte tentante : nou, 
rapid, gustos, efort redus, ieftin, 
în plus, sînt prezentate și rețe
tele de preparare a gogoșilor șl 
clătitelor respective. Firesc, re
clama a stirnit curiozitatea gă
lățenilor, care au și început să 
caute prafurile cu pricina tn 
magazinele cu pricina. Dar ia-le 
de unde nu-s. Și nu-s, pentru 
că încă nu s-au adus de la pro
ducătorul lor (Industria locală 
din Cluj). Spuneți și dv. : cum 
poate fi numită o astfel de re
clamă ? Gogoși ?

Cu dor
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dinNe scrie directorul școlii 
satul Gheboieni, județul Dîmbo
vița, 
ruqăm să publicați în 
-Faptul divers- 
pentru ca cititorii să afle neca
zul a patru copii și sd încerce 
să-i ajute să-și găsească tatăl, 
care i-a părăsit din vara lui 
’75. Doi dintre ei — Ionel și 
Irina — sint elevi ai școlii noas
tre, iar ceilalți doi — Costel și 
Cristian — sînt preșcolari. Mama 
lor lucrează ca muncitoare și îi 
este greu singură. Tatăl — Spi- 
roiu Nicolae — se pare că sa 
află prin Cimpulung, la o anume 
Zenovia, care e și ea mamă a 
doi copii. Dacă-l întîlnește cine
va e rugat să-i reamintească de 
familia lui, de cei patru copii, 
care îl așteaptă".

profesor Gh. Dinu : „Vă 
rubrica 

citeva rînduri,
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A adormit 
un șofer...de ianuarie 1976. plecat spre un București

IIprinse neului...Răsfoim cel mai recent program lunar : cenaclu literar, o conferință despre „Etică si idealul etic" ; in ciclul „Ecouri la Congres", tema „Angajarea revoluționară, expresia libertății de alegere și a responsabilității în morala comunistă".Apoi : o prelegere despre „Muzica umanistă a viitorului" ; dezbaterea „Ce meserie preferați ?“ ; întîlniri între muncitori fruntași de la „Automatica" și elevi din ultimele clase liceale... Un program variat, bogat în manifestări. „Cu toate acestea, ni se spune, sînt și unele neimpliniri. De exemplu, știm că cercurile aplicative mai au pînă să fie puse la punct pe măsura exigențelor tinerilor. De asemenea, o bună idee, aceea ca tinerii din organizațiile U.T.C. ale sectoarelor să preia prin rotație activitățile cluburi- ■Ateneului» — prin clubului fiind

CLUBUL TINERETULUI
educă și instruiește

I
I
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Noapte Brăila a din 31-BR-2891, condusă de șoferul Ion Boldeanu. Pe raza comunei Sinești, județul Ilfov, șoferul a adormit la volan. Mașina a părăsit șoseaua și s-a izbit de un pom de pe margine. Pacientul, care trebuia adus Ia spitalul bucureștean, a fost accidentat mortal, iar soția acestuia, rănită, se află acum sub îngrijirea dicilor.

Din spital autosanitara

me-
Oaspete 
nedorit...Deși meseria de croitor care o are la cooperativa

programelor res- adăuga — spune 
Marin Stroescu, directorul Modern- 
clubului bucureștean — nu numai că este necesar ca tinerii înșiși să colaboreze la alcătuirea, la desfășurarea programelor, dar ei trebuie să fie în primul rind preocupați de noi și noi formule atractive, interesante, de teme pentru cicluri. în domenii diferite. Tn sectorul 8 — sectorde care aparține „Modern-clubul" — sînt mari întreprinderi industriale : „Grivița roșie". „Laromet", „Electro- far", „Dacia"... Nici nu ar putea „supraviețui" un astfel de lăcaș dacă tinerii nu ar întîlni aici acțiuni eficiente, utile lor. specifice. Ei sînt prezenti la acțiunile pentru popularizarea documentelor de partid (ciclurile : „România in cifre și fapte". „România pe drumul construcției socialiste"), frecventează cercurile de „informatică și programare", de „e- lectronică și automatizare" sau cercul „C.E.T." (Cultură. Educație. Tineret) în care se fac investigații sociologice. Nu mai vorbesc de „Teatrul posibilului", după exemplul teatrului

te (Popești-Leordeni, curînd citeva uteciste dorința să alcătuiască muzică populară Recent, zentat in țața publicului".„In sectorul 4 — ne spune Stăn- 
ciulcscu Ion, directorul „Clubului T 4“ — sint peste 35 000 de tineri. Cu ajutorul studenților de la Facultatea de filozofie s-au realizat teste privind compoziția socio-profesională a locuitorilor din acest sector in care „își spun cuvîntul", pe lingă altele, colective din trei mari ramuri industriale: chimică, de industria ușoară, de industria constructoare de mașini. Pentru tinerii marilor întreprinderi ale sectorului a trebuit să alcătuim programe adecvate, propuse chiar de ei. De aceea, se bucură de succes 
dezbaterile pe probleme profesionale (așa cum au fost la întreprinderea de medicamente, la „Flacăra roșie", ciclurile „Ucenicul de azi, muncitorul de mîine"), întilniri cu foști ucenici, azi ingineri la întreprinderea „Timpuri noi", ciclul „Artă și contemporaneitate", la care invităm compozi-

Jilava), iar de și-au exprimat o orchestră de numai din fete... noua formație s-a și pre-
transigență profesională".• „Să discutăm despre mijloacele moderne de informație și, mai ales, despre autoeducație".• „Ideal profesional — ideal politic și civic".• „Cum să ne realizăm cît mai bine, cum să fim artiști amatori".„...Acesta din biect de care cu precădere, zată prin ceea ce noi «lansarea tinerelor talente» spune Petre Adrian, directorul 
neului tineretului». Cenaclul literar «Luceafărul», stagiunea permanentă de concerte «De la Ateneul tineretului Ia Atheneul român», clubul «Ar- tis», «Ateneu liric» (un cenaclu al artelor), «Clubul de muzică tînără și poezie», ca și activitățile informațio
nale (simpozioane, conferințe. întilniri) sau practice (expoziții organizate in colaborare cu U.A.P., spectacole ale formațiilor de teatru, muzică ușoară, recitare, brigadă) sînt numai citeva din acțiunile și metodele — majoritatea propuse de tineri — cu-

lor sau ale aceasta programul inclus în planul de activitate al or- ganiațiilor U.T.C. din întreprinderi și instituții — nu a fost încă materializată".cit mai utili — caurmă este un su- sîntem preocupați preocupare concreti- ceea ce noi numim - ne
Atc- mai accentuată preocupare 

îmbogățirea repertoriului bri- 
artistice, ale formațiilor de 
prin contribuția tinerilor ta-

...Pot fi aduse și alte îmbunătățiri — sugerate tot de tineri :
• O mai mare atenție pregătirii 

metodiștilor și a instructorilor.
• Organizarea de schimburi de ex

periență între cluburile de tineret ale 
unor sectoare, ale unor localități.

o O 
pentru 
găzilor 
teatru, 
lentați.

o O mal vie colaborare cu Institu
țiile artistice profesioniste.Atenția acordată de către activiștii culturali și de U.T.C. fiecărei sugestii venite din partea tinerilor. materializarea operativă a propunerilor constituie, credem, o sarcină specifică a acestor îndrăgite instituții.

Smaranda OȚEANU

pe_____  meș-
Iteșugărească din Vaslui l-a învățat (sau ar fi trebuit să-l învețe) să măsoare de două ori Ipînă taie o dată — cum se spune — V.Z. n-a stat o clipă măcar pe ginduri cînd un anume Gavril Irimuș din Teaca (Bistrița-Nă- Isaud) i-a cerut găzduire pentru citeva zile. Dar nu i-a deschis el ușa, așa, de florile mărului., Irimuș avea tot felul de obiecte de vînzare, inclusiv o mașină de | cusut. Bucuros de oaspete, dar mai ales de chilipir, V.Z. î le-a I cumpărat, ba i-a mai comandat lui Irimuș și două butelii de a- I ragaz. Și Irimuș s-a dus să i le ■ procure. Mai exact, să le fure.Ca și pe celelalte obiecte, pe I care le furase dintr-o comună suceveană. Dar Irimuș a fost I repede prins și arestat de mili- ' ție, fiind cunoscut și răscunoscut 1 pentru antecedentele sale. I vadă : pînă să fie găzduit croitorul '| damnat de 20 de ori. număr de ani care al virstei sale 1
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Do- de vasluian, fusese con- totalizînd întrece pe
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Primire la Consiliul de Stat
Vineri dimineață, tovarășul Emil 

Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a primit In vizită pro
tocolară de prezentare pe Jeffrey

Charles Peterson, ambasadorul Marii Britanii In Republica Socialistă România.Primirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.
Sosirea in Capitală a unei delegații economice 

guvernamentale a R. D. Germane

Amenajări edilitare în Capitală
® în cincinalul 1976—1980: 1,85 miliarde investiții 
pentru alimentarea cu apă, canalizarea, termoficarea 
și dotarea unităților pentru curățenia Capitalei • Azi, 
aproape două treimi din locuințele orașului au sis
teme de încălzire modernă ; pînă în 1980 vor fi circa 
85 la sută ® Sute de kilometri de noi rețele de dis

tribuție a apei și de canalizare

Vineri dimineață a sosit In Capitală o delegație economică guvernamentală a Republicii Democrate Germane, condusă de Horst Solie, ministrul comerțului exterior, care va duce tratative în vederea semnării Acordului de lungă durată pe perioada 1976—1980 și a Protocolului comercial pe anul 1976 Intre România și R. D. Germană.Pe aeroportul Otopenl, delegația a 
fost salutată de Ion Pățan, vlce- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior șl cooperării

economice internaționale, de alte persoane oficiale.Au fost de față Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zl, la Ministerul Comerțului Exterior șl Cooperării Economice Internaționale a avut loc o tn- tîlnlre Intre Ion Pățan și Horst SOlIe, In cadrul căreia au fost abordate o serie de probleme ale dezvoltării In continuare a relațiilor economice dintre cele două țări.

(Agerpres)

Ciu En-lai

Cea mal mare parte a populației Capitalei stă azi la bloc. Ne-am gîn- dlt Insă vreodată la efortul necesar pentru asigurarea și creșterea continuă a acestui confort citadin 7Știați că în cincinalul recent Încheiat s-au utilizat pentru investițiile 
in gospodăria comunală, pentru alimentările cu apă, canalizare, termo- flcare și dotările de salubrizare — in București circa 1,5 miliarde ? în această perioadă, Capitala a primit un plus de peste 100 km conducte și rețele de distribuire a apei, aproape 100 km canale, 75 puțuri de mică și mare adîncime, a sporit capacitatea unităților de tratare, pompare și distribuire a apei.In același timp s-a extins rețeaua de termoficare cu 50 km conducte magistrale și peste 80 km canale de distanță de la punctele termice pînă la blocuri. S-a dublat aproape numărul apartamentelor racordate la termoficare : de la 110 mii, în 1970, la peste 217 mii la finele anului trecut. A fost automatizată funcționarea 

a 250 puncte termice de distribuție.Confortul edilitar continuă să creas
că și In acest cincinal. Astfel, încă in acest an întră în funcțiune un grup 
de pompare a apei la stația „Grlvița" 
șl o porțiune a canalului colector, Intre zonele Pantelimon și Pipera, la nord de salba de lacuri. In lungime de aproape 9 kilometri. De asemenea, intră în exploatare magistrala de termoficare Dristor — Piața Muncii, prin bd. Mihai Bravu, care va asigura alimentarea cu căldură a locuințelor In zona Colentina — D-na Ghica — Obor — bd. Lacul Tei. încep lucrările la magistrala de termoficare Șos. Ștefan cel Mare — cartierul Floreasca (ceea ce va permite. In 1977, dezafectarea vechii stații termice) și la magistrala Drumul Sării — Rahova (care va prelua alimentarea cu căldură a ansamblurilor de locuințe din zona Rahova — șos. Alexandriei și a obiectivelor industrial» de pe platforma Vulcan).Pe ansamblu, în actualul cincinal, pentru dezvoltarea acestor laturi ale amenajărilor urbane se alocă peste 1,85 miliarde lei. Se urmărește, In

principal, sporirea resurselor de apă, a capacităților de tratare și distribuție a acesteia. Pentru aceasta, continuă lucrările la două acumulări, la stațiile de tratare se vor efectua extinderi și modernizări la unele «tații de pompare. In ansamblu, rețeaua noilor artere principale și conducte de apă va spori cu 87 kilometri, iar a canalelor principale și colectoare cu a- proximativ aceeași lungime. Este In curs de definitivare un program — ce urmează a fi realizat încă In cursul acestui cincinal — care prevede încheierea acțiunii de aprovizionare cu apă din sursă centralizată și de canalizare a tuturor străzilor din perimetrul construibil al Capitalei. Este vorba de citeva sute de kilometri de rețele de apă și canalizare.Continuă lucrările la salba de lacuri de pe rîul Colentina. în final, între Buftea și Cernica, pe o distanță de 55 de kilometri, vom dispune de o cascadă de lacuri cu aproape 50 milioane metri cubi de apă și oglinzi lnsumînd peste 1 200 ha. în felul a- cesta se creează în zona Capitalei o rezervă însemnată de apă destinată tuturor folosințelor — agrement, apă industrială, irigații, plscicultură.Pe baza experienței din cursul cincinalului trecut, la stația de cercetare pentru incinerarea deșeurilor menajere, cu recuperare de căldură se vor construi o stație pilot și o alta industrială, care vor putea prelucra circa o treime din deșeurile menajere ale Capitalei, producînd și cantități apreciabile de căldură. Tot din fondurile alocate grupului de întreprinderi de gospodărie comunale se vor construi băi publice, sere, ștranduri ș.a.Pentru Încălzire, se prevede construirea a peste 60 km magistrale de termoficare, care vor permite racordarea la acest sistem de încălzire a încă 150 000 apartamente, din toate zonele marilor construcții ale Capitalei — ceea ce va face- ca. In 1980, circa 85 la sută din locuințe să dispună de sisteme moderne de încălzire, față de circa două treimi in prezent
Al. PLĂIEȘU

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

CONSTANȚA. La Eforle-Nord se află In stadiu de finisare un nou complex de odihnă și tratament aparținînd U.G.S.R. Este un edificiu cu 12 niveluri, avînd 357 locuri pe serie in garsoniere și apartamente elegante. El dispune de un grup alimentar, cabinet medical și o sală polivalentă pentru petrecerea timpului liber. Noul complex asigură un confort sporit atît pentru concedii de odihnă, cît și pentru tratament pe litoral, încă din luna februarie, clnd va găzdui prima serie de oameni ai muncii. Concomitent 
se fac lucrări de Îmbunătățire a confortului și la vechiul complex da odihnă și tratament al U.G.S.R., care va fi înzestrat și cu o sală destinată activităților cultural-dis- tractive. (George Mihăescu).

GALAȚI. în primele zile ale anului, la Galați au fost puse la dispoziția populației 4 noi unități ale cooperației meșteșugărești cu activități de croitorie, tricotaje, maro- chinărie, lenjerie, prelucrat oglinzi, spălat covoare etc. De asemenea, la Tecuci au fost inaugurate alte două magazine (croitorie și reparații ra- dio-TV). în cursul acestui an vor mal fi date în folosință în județul Galati ale 22 de unități ale cooperației meșteșugărești. (Dan Plăeșu).
BISTRIȚ A-NASAUD. In noul cartier de locuințe „Decebal" din orașul Bistrița se află în fază avansată de construcție o hală comercială avînd o suprafață de 2 500 metri pătrați, care va fi dată In folosință in primul semestru al acestui an. Tot în acest an se vor da in folosință aici o sală cultural-sportivă, aproape 2 000 de apartamente, cămine pentru nefamiliști. noi săli de clasă, creșe și grădinițe. (Ion Anghel).

SUCEAVA. în 6 orașe și 30 de șomune ale județului Suceava se desfășoară ample acțiuni cu filmul dedicate elevilor eflați in vacantă. Variatul fond de pelicule proiectate pe ecrane cuprinde 80 de filme artistice, documentare șl de animație. Concomitent, In eprijinul cultivării gustului pentru cea de-a șaptea artă au loc recenzii și simpozioane. (Gh. Parascan).
MARAMUREȘ. în mal multe lo- ealități rurale din județul Maramureș s-au încheiat lucrările unor noi construcții zootehnice. Astfel, au fost predate beneficiarilor două adăposturi pentru taurine la asociația intercooperatistă Mireșul Mare, în felul acesta, capacitatea acestei unități a «porit la circa 8 000 de taurine pe an. Construcții limitare au mai fost terminate și tn cooperativele agricole de producție din Tg. Lăpuș. Tăuțl Măgherău», Prii- lop și Bicaz. (Gh. 6usa).
BACAU. Fabrica de zahăr din Sascut a tmplinlt zilele acestea un veac de activitate. în anii construcție! socialismului, fabrica din Sae- cut a cunoscut o continuă dezvoltare șl modernizare. Ca urmare, capacitatea de prelucrare a sfeclei de zahăr a crescut de la an la an. (Gh. Baltă).
ALBA. Capacitatea de producție 

de la cariera de calcar Poiana Aiu- dului l-a dublat, prin Intrarea În funcțiune a unei noi Instalații de concasare, prelucrare și lortare. Calcarul furnizat de Poiana Aiudu- lui constituie una din materiile prime utilizate de către combinatul de produse sodice din Ocna Mure». (Ștefan Dinică).

A încetat din viață la 8 ianuarie 1976 tovarășul Ciu En-lai, mare revoluționar proletar al poporului chinez, eminent conducător de partid și de stat, militant de seamă al mișcării comuniste internaționale, vicepreședinte al C.C. al P. C. Chinez, premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, președinte al Comitetului pe întreaga Chină al Consiliului Consultativ Politic Popular.Născut tn anul 1898, tovarășul Ciu En-lai s-a înrolat tncă din anii adolescentei In mișcarea revoluționară antiimperialistă și antifeudală a poporului chinez, aducînd contribuții de neprețuit la cauza construirii și dezvoltării Partidului Comunist Chinez. 
A luat parte activă la crearea forțelor armate populare, Ia lupta Împo
triva forțelor reacționare interne șl externe, împotriva imperialismului și ■ cotropirii străine.Ca apreciere a contribuției sale la lupta revoluționară, a fost ales la al V-lea Congres al P. C. Chinez, din anul 1927, membru al C.C. al P.C. Chinez, iar un an mai tîrziu — membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P. C. Chinez.Tovarăș de luptă apropiat al președintelui Mao Tzedun, tovarășul Ciu En-Ial a luptat cu eroism șl profund devotament pentru victoria 
cauzei eliberării poporului chinez, 
pentru cauza comunismului, luptă marcată de victoria istorică repurtată 
de poporul chinez prin proclamarea, 
la 1 octombrie 1949, a Republicii Populare Chineze.

*După cum anunță agenția China Nouă, pentru organizarea funeraliilor Iui Ciu En-lai a fost formată o comisie în frunte cu președintele Mao Tzedun, din care fac parte vicepreședinți ai C.C. al P.C. Chinez, membri ai Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, președintele și vicepreședinți
Depunerea de

După proclamarea Republicii Populare Chineze, partidul și poporul i-au încredințat funcții de înaltă răspundere — premier al Consiliului Administrativ de Stat al Guvernului Popular Central, ministru al afacerilor externe, vicepreședinte al Comi- eiei militare revoluționare populare, în această perioadă, sub conducerea C.C. al partidului, în frunte cu președintele Mao Tzedun. își aduce, cu dăruire și pasiune revoluționară, contribuția valoroasă la desfășurarea revoluției democratice noi și făurirea Chinei socialiste, la consolidarea marii unități a poporului de toate naționalitățile, condus de clasa muncitoare, bazată pe alianța muncitorilor și țăranilor.în septembrie 1954, Ciu En-lai a fost numit în funcția de premier al Consiliului de Stat, iar in decembrie același an a fost ales președinte al celui de-al doilea Comitet pe Întreaga Chină al Consiliului Consultativ Politic Popular, funcții pe care le-a detinut pînă la sfîrșitul vieții.în septembrie 1956, la cel de-al VIII-lea Congres al P. C. Chinez, a fost ales membru al Biroului Politic, al Comitetului Permanent al Biroului Politic și vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, funcții în care a fost reales la Congrelele IX și X ale P.C. Chinez.îndeplinind aceste sarcini de înaltă răspundere cu spirit revoluționar, Ciu En-lai a acționat pentru victoria cauzei revoluției și construcției socialiste In China, pentru transformarea el în-*ai Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, vicepremieri ai Consiliului de Stat, vicepreședinți ai Comitetului pe întreaga Chină al Consiliului Consultativ Politic Popular, comandanți al Armatei Populare Chineze de Eliberare și alțl conducători de partid și de stat.

tr-o puternică țară socialistă modernă și dezvoltarea relațiilor sale Internaționale, pentru promovarea U- nor raporturi de egalitate și respect reciproc intre popoare, pentru Întărirea frontului revoluționar unit anti- imperialist, pentru triumful Ideilor socialismului și păcii în întreaga lume. Prin întreaga sa activitate, desfășurată de-a lungul a peste cinci decenii, pentru progresul și fericire* poporului chinez, întărirea P.C. Chinez. Ciu En-lai și-a cîștigat dragostea profundă, respectul și admirația întregului partid, ale armatei șl ale poporului. Mare prieten al poporului român, tovarășul Ciu En-lai a adu» 
o contribuție de cea mai mare Însemnătate la dezvoltarea continuă, în toate domeniile, a relațiilor de prietenie și colaborare frățească, de solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Chinez și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Chineză și Republica Socialistă România.Poporul român Împărtășește profunda durere a poporului frate chinez pentru Încetarea din viață a tovarășului Ciu En-lai, mare revoluționar proletar și eminent luptător comunist, și își exprimă convingerea că prietenia și solidaritatea dintre partidele și țările noastre — pentru care el a acționat cu dăruire — sa vor întări în viitor tot mai mult, In folosul popoarelor noastre, al nobilei cauze a păcii și socialismului.Comuniștii, întregul popor român vor păstra vie amintirea tovarășului Ciu En-lai.

♦Comitetul Central al P. C. Chines șl Consiliul de Stat al R. P. Chineze au anunțat că zilele de 10 și 11 ianuarie vor fi rezervate pentru a se aduce un ultim omagiu lui Ciu En-lai. La 12, 13 și 14 ianuarie vor fi organizate ceremonii de doliu. Funeraliile vor avea loc la 15 ianuarie.
coroane de flori ia Ambasada

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 

11, 12 și 13 ianuarie. In țară : Vreme relativ caldă. în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova cerul va fi temporar noros și izolat se vor semnala precipitații mai ales sub formă de burniță și ploaie. In restul țării cerul va fi mai mult senin. în

zona de munte vor cădea ninsori locale, iar vintul va prezenta intensificări temporare pînă la 60—80 kilometri pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 9 și plus un grad, izolat mai coborîte in estul Transilvaniei, iar maximele între zero și 10 grade. Se va produce ceată mai ales în sudul tării. în Bucu
rești : Vreme relativ caldă cu cerul mai mult senin. Seara și dimineața ceață slabă. Temperatura ușor variabilă.

BULETIN RUTIER
Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul General 

ai Miliției

© SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Plenara comună a C.N.E.F.S. și C.O.R.Vineri n avut loc plenara comună ■ Consiliului Național pentru Educație Fizică șl Sport șl a Comitetu- * lui Olimpic Român. Pe ordinea de zi au fost înscrise probleme ale pregătirii olimpice și prezentarea bugetului mișcării sportive pe anul 1978. La lucrările plenarei au luat parte antrenori, specialiști, medici, sportivi fruntași, activiști sportivi și redactori de specialitate ai presei centrale.La primul punct al ordinii de zl, președintele C.N.E.F.S. și al Comitetului Olimpic Român, general lt. Marin Dragnea, a prezentat o informa
re privind activitatea desfășurată de

sportivii români In cursul anului 1975, precum și principalele direcții ale pregătirii finale pentru apropiatele Jocuri Olimpice din acest an.
La al doilea punct al ordinii de zi. tov. Miron Olteanu, secretar a! C.N.E.F.S., a prezentat o informare cu privire la execuția bugetului mișcării sportive pe anul 1975 și a expus noul buget pentru anul 1976. Plenara C.N.E.F.S. șl C.O.R. a aprobat noul buget.în Încheierea lucrărilor plenarei au fost aleși noi membri ai Consiliului Național pentru Educație Fizică șl Sport.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENISTurneul internațional de tenis care are loc pe teren acoperit la Brașov a continuat vineri cu desfășurarea unor jocuri contînd pentru sferturile de finală ale probei de simplu. Iată rezultatele : K. Pugaev (U.R.S.S.) — T. Marcu (România) 6—2, 7—6 ; J. Benyk (Ungaria) — J. Granat (Cehoslovacia) 3—6, 7—6,6— 3 ; Th. Emmrich (R.D. Germană) — V. Sotiriu (România) 6—3, 5—7,7— 6. Astăzi au loc semifinalele, urmînd ca duminică să se disputa finalele celor două probe — simplu și dublu masculin.

HANDBALFinala turneului internațional mas- oulin de handbal de la Eskilstuna (Suedia) se va disputa intre selecționatele U.R.S.S. și R.D. Germane, ciș- tigătoarele celor două grupe preliminare.în ultimele jocuri desfășurate s-au înregistrat următoarele rezultate : U.R.S.S. — R.F. Germania 19—16 (10—7) ; R.D. Germană — Polonia 25—24 (13—14).
★în meci retur pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin, echipa H.G. Copenhaga a Întrecut pe teren propriu, cu scorul de 10—9 (6—6). formația islandeză Valur Reykjavik.învingătoare și în primul joc (scor 12—7) handbalistele daneze s-au calificat pentru sferturile de finală ale competiției.

tarul Ivo Vlktor (Dukla Praga) drept cel mai bun fotbalist cehoslovac al anului 1975.
în virstă de 35 de ani, Ivo Viktor a mai cucerit acest titlu In anii 1968. 1972 și 1973. Pe locurile următoare au fost clasați Zdenek Nehoda (Dukla Praga) și Anton Ondrus (Slovan Bratislava).Titlul de cea mai bună echipă cehoslovacă a anului a (ost atribuit formației Dukla Praga.

HOCHEIFederația ungară de hochei a alcătuit lotul care va face deplasarea la București unde, în zilele de 17 și 18 ianuarie, echipa Ungariei va susține o dublă Intîlnire amicală cu selecționata României.Din lot fac parte, printre alții, următorii jucători : Balogh. Kovaca (portari), Farkas, Nemeth, Kiss (apărători), Balint, Menyhardt, Peck, D. Buzas, G. Buzas, Foldvary, Fodor și Keresztely (atacant!).în aceleași zile, la Budapesta, «« vor desfășura două jocuri Intre reprezentativele de juniori ale României și Ungariei.

FOTBALRevista de sport „Stadion", care apare la Praga, l-a desemnat pe por

LOTO
Extragerea I : 71 60 68 34 77 26 

25 43 22
Extragerea a II-a 1 3 88 29 12 45 

40 50 85 13.
FOND GENERAL DE CÎȘTI-

GURI : 849 172 lei.

Educația rutieră 
a copiilor 

și tineretului școlarVineri, 9 Ianuarie, Ia clubul întreprinderii de tractoare din Brașov a avut loc o consfătuire pe țară pe tema educației rutiere In rindul copiilor. școlarilor și tineretului. Consfătuirea a fost organizată de Ministerul Educației și învățămtntului, C.C. al U.T.C.. Consiliul Național al Organizației de Pionieri in colaborare cu Inspectoratul General a! Miliției. S-au discutat probleme privind activitatea desfășurată de instituțiile școlare și preșcolare, de serviciile de circulație din cadrul miliției pentru intensificarea activității de educație rutieră tn rindul copiilor și tineretului școlar. Au fost prezentate referate privind activitatea șl instruirea patrulelor școlare de circulație. rolul organizațiilor de tineret și pionieri In educația rutieră a copiilor și tinerilor, despre unele forme și metode folosite tn școli pentru predarea, Însușirea și aplicarea in practică a cunoștințelor și normelor de circulație, contribuția serviciilor de circulație ale miliției la organizarea și desfășurarea acestei activități. Cu prilejul consfătuirii a fost prezentată o gală de filme pe teme do circulație și s-a organizat o expoziție pe aceeași temă. ț
Orele cele mai 
dificile pentru 
șoferi: 16-19Statistica accidentelor de circulați* arată că perioada In zare se produc cele mai multe ivenimente rutiere se situează in a doua Jumătate a zilei, cu deosebire între srele :6—19. Frecventa sporită a accidentelor tn aceste ore se iatorește mai multor (actori : trafic Intens ; graba posesorilor de autoturisme personale de a ajunge mai repede acasă și — de aici — viteză excesivă ; oboseala conducătorilor auto după o zi de muncă ; reducerea vizibilității la lăsarea serii. Trebuie subliniat faptul că amurgul este foarte periculos din punct de vedere al vizibilității, lumina difuză din această parte a zilei denaturind mărimea reală a dimensiunilor, de unde aprecierea greșită a distantelor tn cazul angajării in depășire, al a- propierii de vehiculul din față sau 

al sesizării curbelor, podurilor etc. în consecință, se cere să se evite, und» 
e posibil, arterele prea aglomerate ; să se circule In limitele de viteză care să asigure deplasarea In siguranță și oprirea oportună In orice situație ; aprinderea cît mai devreme a luminilor de poziție a autovehiculelor, pentru a fi mal lesne remarcate ; ștergerea parbrizului ; reducerea vitezei înainte de curbe, îngustări de drumuri, la trecerea pe lingă autovehicule oprite.

Fuga de la 
locul fapteiTrei dintre accidentele de circulație săvîrșite în acest tnceput de an s-au soldat cu părăsirea locului fap

telor de către șoferii vinovați de producerea lor. Este vorba de Dragomir Mircea, taximetrist din Sibiu, care a accidentat grav un pieton - și apoi a fugit d« la locul faptei. în comuna Scorțeni, județul Bacău, Jenica Ilisei, cu autoturismul personal 10—B—2037, după ce a accidentat mortal un pieton tn vtrstă de 77 ani și-a continuat drumul, dar din cauza vitezei excesive și conducînd și sub influenta alcoolului s-a izbit de un parapet. Un altul, Petre Vlăsceanu lin București, de profesie mecanic auto, circulind sub influența alcoolului, cu autoturismul proprietate personală 9—B—4875, după ce a accidentat grav o persoană și a fugit de la locul (aptei a tamponat un autovehicul. Șoferii în cauză au fost repede identificați și urmează să răspundă In (ața legii. Potrivit articolului 39 din Decretul 328/1969 — republicat — părăsirea locului accidentului constituie infracțiune, indiferent dacă respectivul este vinovat sau nu de producerea acestuia. în afară de răspunderea legală a unor asemene* fapte, există și răspundere» morală, «vlnd tn vedere că nu o dată viața celor accidentați ar fi putut să fie salvată dacă victimele nu erau părăsite de șoferii care t-au lovit, respectiv dacă erau transportate la spital. Au fost »f cazuri efnd șoferii nu erau vinovați de producerea accidentului respectiv, dar pentru eă 
au fugit de la locul faptei au trebuit să suporte rigorile legii.

(Urmare din pag. I)

zece niveluri, egal prin ca
pacitatea lui de cuprindere 
cu deja „vechiul" Steagul Roșu.Centrul Istoric dispune de ambițioase proiecte de valorificare a zonei Drin conservarea fiecărui element arhitectural legat de trecutul Brașovului. prin conferirea tnalteior atribute turistice și culturale atit de specifice tradițiilor locale.Există un Brașov cu trei mari platforme industriale, un Brașov din uzinele căruia ies tractoare și camioane grele, un Brașov al chimiei cu o producție de 30 de ori mai mare astăzi decît in 1950. Există un Brașov al minusculei școli medievale din Schei și al unei cetăți universitare de vîrstă eminamente socialistă, a șasea universitate a țării care tși leagă apariția și existența de anii fecunzi ai instaurării puterii populare. De la vechiul centru meșteșugăresc și comercial, Ia metropola de mare forță industrială de azi. cu produsele exportate tn peste o sută de țări de pe toate continentele lumii. Brașovul a parcurs un drum relativ scurt, dar de o Impetuozitate rar egalată tn ritmuri și proporții.

Vineri dupd-amlazd, la Ambasada 
Republicii Populare Chineze din 
București c fost depusâ, in fața 
portretului Îndoliat al tovarâșu 
lui Ciu En-lai, o coroanâ de 
nori DIN PARTEA SECRETARULUI 
GENERAL. AL PARTIDULUI COMIJ-

R. P. Chineze 
NIST ROMAN. PREȘEDINTELE RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU. 
Au fost, de asemenea, depu
se coroane de flori DIN PAR
TEA COMITETULUI CENTRAL AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
CONSILIULUI DE STAT Șl GUVER
NULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, precum șl din partea 
Asociației de prietenie româno-chl- 
nezâ.

Prezentarea de condoleanțeîn legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Ciu En-lai. vineri după-amiază, la Ambasada Republicii Populare Chineze din București a avut loc prezentarea de condoleanțe din partea conducerii de 
partid șl de stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general *1 Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialist* România. sAu participat la prezentarea de condoleanțe tovarășii Manea Mănes-

cu. Ștefan Voit.ee, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Paul Niculescu, Ion Pățan. Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț. Nicolae Giosan, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, Mihail Floreseu și Traian Dudaș, miniștri, Aurel Duma, șef de secție la C.C. al P.C.R.. Ion Popescu-Pu- țuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză. Dumitru Tur- cuș. adjunct de șef da secție la C.C. al P.C.R. ' .

După prezentarea condoleanțelou membrii conducerii de partid șl de stat au păstrat un moment de reculegere in fața portretului îndoliat al tovarășului Ciu En-lai șl au semnat in cartea de condoleanțe.
★Asociația de prietenie româno» chineză a trimis Asociației de prietenie China—România o telegramă pț*in care exprimă condoleanțe pentru pierderea grea suferită de poporul chinez prin încețărea din viață 

a tovarășului Ciu En-lai.
BUZĂU:

Inițiative meritorii 
într-o comunăDeputății Consiliului popular ai comunei Zărnești — județul Buzău — și-au obișnuit de mult cetățenii cu Inițiativele gospodărești care schimbă de la o zl la alta fața comunei. 

Echipe de muncă voluntar-patriotică și de meseriași, mobilizați de depu- tați, au realizat In ultimii ani o 
seamă de obiective pentru valorificarea materialelor »i materiilor prime locale. Aproape toate acestea au fost realizate In Intervale de timp record. Iată, spre exemplu, de 
curtnd a fost construită și populată, tn numai 12 zile, o crescătorie de ovine cu 400 animale. Zilele acestea, echipele de cetățeni, avînd tn frunte po deputațl, lucrează de zor la finalizarea unui atelier mecanizat de 
tors lină — unde vor fi ocupate 
rftev* zeci de temei din comună. 
(Mihai Bâzu).

Vorbim de cel aproape un sfert de milion de brașoveni de azi »i de nevoia vitală pentru această metropolă românească de dincolo de Carpați de a-și păstra >1 dezvolta spiritul civic In consens permanent cu tradițiil» mereu

A apărut revista
MUNCA DE PARTID

nr. 1 — Ianuarie 1976Noul număr al revistei se deschide cu editorialul „Sub semnul mobilizării tuturor energiilor în marea întrecere socialistă din primul an al noului cincinal", urmat de articolul „Dezbateri aprofundate, în spirit revoluționar, în intîm- pinarea Congresului educației politice și al culturii".Cităm, de asemenea, din sumar 1 „Afirmarea tot mai puternică a consiliilor populare în dezvoltarea județelor și localităților" de Iosif Uglar, „Măsuri în cunoștință do cauză" de Gheorghe Petrescu, „Planificare riguroasă, organizare temeinică pentru ca toate forțele să se afle în mijlocul maselor" de ștefan Mocuța, „Munca politlco- educativă a sindicatelor — la nivelul cerințelor noului cincinal" de Constantin Mîndreanu, „Cît mal a- proape de imperativele producției" de Ion V. Ion.La rubrica ÎNVAțAMÎNTUL

POLITICO-IDEOLOGIC DE PAR
TID, revista tratează temele : „Munca politico-organizatorlcă desfășurată de organizațiile de partid pentru întărirea numerică și calitativă a rindurilor partidului. însemnătatea «Angajamentului solemn» în viața și activitatea comunistului. Educarea partinică a comuniștilor" de Andrei Păcurarii și „Organizațiile de bază ale partidului, Funcțiile adunării general» de partid" de Gheorghe Barbu, pu- blicînd totodată documentarul „Accentuarea laturilor calitative al» economiei".în Încheiere rubricile „EDUCA
ȚIA COMUNISTA A MASELOR", cuprinzînd articolele „Cadrele didactice — angrenate continuu in acțiunile propagandistice" de Eugen Trîmbițaș și „în slujba unei literaturi militante" de Ion Hoba- na și „RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR".

cea mai mare eficiență tn autoperfecționare, însușirea spiritului civic tn a- bordarea tuturor problemelor colectivității umane care constituie ființa Brașovului, instaurarea în întreaga conduită a cetățenilor lui a normelor eticii șl

Infuzia de tinerețe nu poate fi decît de bun augur — și în Brașov peste 25 000 de tineri locuiesc numai in căminele de nefamiliști — dar aceasta trebuie să suporte infuzia de exigentă civică, de spirit citadin din partea Brașovului
Chipul Brașovului de mii ne

în oglinda spiritului civic
exigente al» Brașovului dintotdeauna. Vorbim despre acest Brașov industrial în care trăiesc, muncesc, creează, ambiționîndu-și permanent concetățenii Ia autodepășire, peste 40 000 de comuniști. Trei sferturi dintre aceștia activează în sfera producției materiale — oameni pentru care noțiunea de revoluție teh- nico-științifică sub semnul căreia este pus noul plan cincinal nu înseamnă doar creșterea producției industriale, ci Înseamnă tn primul rind desăvîrșirea omului, atingerea cotelor de

echității socialiste. Aproape două treimi din „brașovenii" de azi și-au trecut în buletinele de identitate sub numele acestui oraș, domiciliul, în ultimele două decenii. Mulți dintre ei sînt de numai un an. doi „brașoveni". Au venit din Țara Bîrsei, din județele transilvănene, din Muntenia și din Moldova. Au venit din sate și din tirguri aducînd cu ei obiceiuri locale și maniere de viață uneori anacronice. Brașovul i-a primit cu ospitalitatea lui nedezmințită, cu „un bun venit cu bucurie și cu bună părere".

ca entitate urbană cu vechi și solide tradiții culturale și cetățenești.„Un oraș — ne gpune tovarășul Gheorghe Du- mitrache, primarul municipiului — nu este numai un spațiu vital, un conglomerat rutier și o rețea urbanistică, ci o stare de spirit. Această stare de spirit în sensul pe care i-1 dăm noi implică realizarea în practică a unei conduceri unitare și eficiente, colaborarea permanentă cu cetățenii orașului, cunoașterea tot mai profundă a realităților de pe raza municipiului de către același

organ de decizie ; analiza și soluționarea la fața locului a tuturor problemelor care se ivesc, cu alte cuvinte, aplicarea în viața de fiecare zi a tot ceea ce formează expresia conducerii științifice. Frontul U- nității Socialiste din Brașov, in componenta căruia activează români, maghiari, germani, brașoveni de baștină sau locuitori mai recenți ai „orașului de sub Tîmpa", antrenează energiile a peste 600 de echipe de control și îndrumare cetățenească, circa 40 000 de oameni ai muncii activînd in organismele colective de conducere, economice, politice și sociale, precum și In comisiile pe domenii ale acestora".Da, brașovenii, fie ei la 
a cincea sau la a zecea generație brașoveni, fie stabiliți de curînd în acest oraș de o irezistibilă forță de atracție, știu a pretinde. Știu a-și cere in primul rind lor tnșile și a-i face și pe cei ce abia au poposit în urbea lor. să deprindă aceasta. Știu a visa la orașul lor de mîine pe care și-1 înalță azi, cerînd tuturor celor ce le devin concetățeni să pună la temelia căminului lor familial și la temelia căminului lor urbanistic elementele caracteristice stării de spirit izvorîte din civismul brașovean.

„BILANȚ, CUTEZANȚA. ÎM- 
TLINIRI MUREȘENE" este titlul pliantului difuzat în cele 2 536 de detașamente pionierești din județul Mureș. Pliantul ilustrează aspecte din activitatea școlară, participarea pionierilor la cercurile tehnico-aplicative și științifice, la activitățile cultu- ral-artistice și sportive etc. • 
LA VULCAN a avut loc o Instructivă sesiune de comunicări pe tema „Munca politică de masă în sprijinul realizării sar

cinilor de producție", la care au participat activiști de partid, da sindicat și U.T.C., ai comitetului orășenesc de cultură și educație socialistă, membri ai comisiilor ideologice, responsabilii gazetelor de perete, mineri șefi de brigadă o „ROMÂNIA E- 
TERNA" se intitulează concursul de poezie patriotică inițiat de redacția ziarului „Viața Buzăului" pentru creatorii din județ Concursul este organizat în cinstea împlinirii unui veac de 

la cucerirea independenței și a aniversării a 1 600 de ani de la atestarea documentară a Buzăului e „CONFLUENȚE ÎNTRE 
CINCINALE" este titlul manifestărilor cultural-educative organizate cu elevii din Sălaj. La Zalău, de pildă, comandanților de unități pionierești 11 s-a vorbit despre semnificația celor două cincinale pentru dezvoltarea județului. Apoi, copiii au vizitat unități industriale din lo

calitate • ANUALA CENACLU
LUI U.A.P. SUCEAVA, găzduită tn acest» zii» da galeria d«

artă din localitate, reunește 46 de lucrări de pictură, grafică și sculptură, inspirat» din realită

țile contemporane ale Țării d® Sus 0 ÎN JUDEȚUL GALAȚI — a început etapa de masă a con

cursului „Omagiu muncii creatoare", aflat la n patra ediție. Au prezentat programe formațiile 

artistice din Valea Mărului, Tu- lucești, Nămoloasa, Ivești, Liești, Tg. Bujor, Berești etc. Caracteristice sînt prezentarea unor lucrări dedicate Independenței, strădania de a da repertoriului valoare educativ-patriotică. mobilizatoare in realizarea de către oamenii muncii de aici a sarcinilor ce le revin tn cincinal. 
0 AFIȘ TEATRAL BACAUAN. Cea mai recentă premieră : „Tranzit" de Leonid Zorin (regia : Valeriu Moisescu). în repe

tiții : „Paharul cu apă" de Eugene Scribe, „Săptămina patimilor" de Paul Anghel și. in premieră absolută, „La margine de paradis" de Ovidiu Genaru 
ffi „ARTIST CLUB". Sub această denumire a fost inaugurat la Pitești un club al actorilor profesioniști și amatori, a! iubitorilor de teatru. S-au organizat audiții ale unor interpretări celebre, proiecții de filme despre viata și opera unor personalități ale culturii universale.

0 „TULCEA MEDICALA" se intitulează voluminoasa lucrare apărută recent la Tulcea, prima de acest gen pe aceste meleaguri. Lucrarea sintetizează stă- ruitoarea muncă de cercetare a cadrelor medicale ale județului și totodată ilustrează faptul că și aici, în Deltă, In condițiile unor importante transformări e- conomico-sociale. pulsează și o bogată viață medicală. întreținută de cadre destoinice.

Voit.ee
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încheierea Conferinței 
internaționale asupra Namibiei

® Declarația finală condamnă ferm ocuparea de către Re
publica Sud-Africană a Namibiei • Adoptarea unui pro
gram de acțiuni menite să asigure poporului namibian 

dreptul la autodeterminareDAKAR 9 (Agerpres). — La Dakar «-au încheiat ieri lucrările Conferinței internaționale asupra Namibiei. Conferința a adoptat o declarație în care sint condamnate ferm ocuparea ilegală de către Republica Sud-Africană a Namibiei și politica de apartheid promovată aici de autoritățile sud-africane. Relevind caracterul just al luptei duse de poporul Namibiei pentru apărarea drepturilor sale, declarația adresează tuturor țărilor a- pelul de a intensifica sprijinul poli
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

ROMA

După demisia guvernului Moro
„Una din crizele 

cele mai dramatice 
din ultimii ani" 
(„CORRIERE DELLA 
SERA"). „O perioadă 
dificilă pentru Italia 
dramatizată șl mai 
mult de criza econo
mică". („LA STAM
PA"). Sub astfel de titluri presa italiană comentează demisia celui de-al patrulea cabinet Moro, intervenită miercuri, după retragerea socialiștilor din cadrul majorității guvernamentale. Conform unei practici o- bișnuite, președintele republicii a așteptat demisia guvernului sub rezerva unei ho- tărîri ulterioare, pa care o va lua la încheierea convorbirilor de la începutul săp- tămînii viitoare cu conducătorii principalelor formații politice din tară. Incepind de vineri au fost convocate reuniuni ale direcțiunilor partidelor democrat-creștin, comunist, socialist-democratic și republican. prilej cu care se va face cunoscut punctul de vedere al acestora în legătură cu modalitățile de depășire a crizei.Din primele luări da poziție ale diferiților lideri politici, ca șl din comentariile presei, se detașează preocuparea că demisia neașteptată a guvernului poate provoca noi și serioase difi

cultăți țării, care are de făcut față, în prezent, unei recesiuni din cele mai grave din istoria sa. „Trebuie să se acționeze rapid pentru a se evita o degringoladă politică", scrie „Corriere della Sera". La rîndul său, ziarul „L’UNITA", după ce arată că partidul comunist a considerat ,,o eroare să se provoace căderea guvernului în acest moment". relevă : „In special în fața gravității crizei economice și a creșterii șomajului am fost și sintem de părere că lipsa ținui interlocutor pentru mișcarea maselor populare și pentru sindicate nu poate de- cit să facă mai dificilă obținerea de rezultate concrete în acțiunea de relansare a producției și de apărare a locurilor de muncă".Schimbarea atitudinii socialiștilor față de guvern, care a determinat demisia acestuia, formează obiectul a numeroase critici din partea unui șir de forțe politice. Demo- crat-creștinii, republicanii și socialiști- democrații se opun deschiderii unei crize care se anunță din cele mai profunde. După părerea unor observatori, dincolo de nemulțumirile legate de comportamen
FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND»

tic, moral și material acordat mișcării de eliberare națională din Namibia, Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Conferința a adoptat, de asemenea, un program de acțiuni menite să asigure poporului Namibiei dreptul la autodeterminare.La lucrările conferinței au luat parte aproximativ 300 de reprezentanți din peste 50 de țări, precum și ai unor organizații internaționale și unor mișcări de eliberare națională.

tul guvernului în ultimele luni în cadrul majorității, decizia socialiștilor trebuie pusă în legătură și cu unele rațiuni interne de partid. Secretarul partidului socialist, Francesco de Martino, a fost nevoit, după părerea acestor surse, să cedeze presiunilor a- vansate de unele curente din cadrul partidului, obținînd in schimb garanții pentru organizarea unui congres de refacere a unității partidului, care urmează să se reunească la începutul lunii februarie.în ceea ce privește perspectivele imediate ale situației, în cercurile politice se refuză pentru moment orice pronostic. Ziarul „La Stampa" prezintă dilema în următorii termeni : „Ori un a- cord rapid (de reluare a actualei formule guvernamentale). ori alegeri anticipate". Un acord nu va fi, desigur, ușor de realizat. Pe de altă parte, împotriva unei consultări electorale anticipate s-au declarat, în aceste zile, majoritatea forțelor politice din tară. Este de așteptat ca zilele viitoare să aducă noi clarificări in privința cursului pe care îl va urma această neașteptată turnură politică.
Radu BOGDAN

I KINGSTON |
l ----------------- -

Reuniunea Comitetului interimar al F.M.I.
Președintele Siriei a primit 
pe reprezentantul P. C. R. DE PRETUTINDENI

s-a încheiatKINGSTON 9 (Agerpres). — în capitala Jamaicăi au luat sfîrșit lucrările reuniunii Comitetului interimar al Fondului Monetar Internațional. După două zile de intense și dificile negocieri, joi seara, delegații la lucrări, reprezentînd țări industrializate și state in curs de dezvoltare, au ajuns, prin compromis, la un acord privind restructurarea sistemului monetar internațional. Punctele cele mai dezbătute ale reuniunii au fost lărgirea accesului statelor în curs de dezvoltare la rezervele F.M.I., precum și libera utilizare de către F.M.I. a devizelor țărilor creditoare.Acordul de la Kingston stipulează sporirea cu 45 la sută a drepturilor de tragere privind orice fel de credit, pînă la intrarea in vigoare, peste 18 luni sau doi ani, a creșterii generale a cotei-părți, și, implicit, acordarea de către țările creditoare a libertății de acțiune a F.M.I. de 
a utiliza necondiționat fondurile sale.
S. U A.

Președintele lord se pronunță 
in comerțul

IWASHINGTON 9 (Agerpres). — într-un discurs rostit joi la Casa Albă, în fața Comitetului consultativ pentru comerțul internațional, președintele Gerald Ford a declarat că Administrația S.U.A. va face eforturi pentru a rezista presiunilor pro- tecționiste, atît la nivelul Statelor Unite, cit și în lume, „in care interdependențele sint din ce in ce mai
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Demisia guvernului nor
vegian. Prirnul ministru al Norvegiei, Trygve Bratteli, a prezentat vineri regelui Olav al V-lea demisia guvernului său. Totodată, premierul a recomandat suveranului să însărcineze cu formarea noului cabinet pe Odvar Nordli, desemnat la congresul din septembrie 1975 al Partidului Muncitoresc (de guvernămînt) drept succesor la funcția de șef al guvernului.

0 nouă coliziune •-« pro' dus, vineri, între un vas britanic de război și o navă de coastă islandeză în interiorul apelor naționale de pescuit ale Islandei. Este a treia ciocnire a canonierei „Thor" cu nave britanice însărcinate cu protecția pescadoarelor engleze ce recoltează pește în zona amintită. Consiliul de miniștri al Islandei a hotărit să ceară convocarea unei reuniuni speciale a Pactului Nord-Atlantic consacrată examinării incidentelor. Un purtător

Documentul aduce modificări și în regimul schimburilor, in conformitate cu acordul franco-american din noiembrie de la Rambouillet, prevă- zind menținerea, deocamdată, a cursului flotant al devizelor, sub o supraveghere atentă din partea băncilor naționale, și o reîntoarcere ulterioară Ia un sistem de „paritate stabilă, dar ajustabilă".Acordul prevede, de asemenea, crearea unui fond special de credite pentru statele cel mai puțin dezvoltate, evaluat inițial la 2,5 miliarde dolari și realizat prin vinzarea pe piața liberă a unei cantități de aur din rezervele F.M.I. Băncile naționale nu vor putea cumpăra direct aurul provenit din rezervele F.M.I., dar achizițiile de acest gen realizate de Banca de reglementări internaționale — care poate acționa în numele acestor bănci naționale — nu vor fi considerate in contradicție cu prevederile acordului — precizează comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor reuniunii.

împotriva protecționismului 
internationalaccentuate". El a subliniat importanța pe care guvernul S.U.A. o acordă viitoarelor negocieri din cadrul G.A.T.T. asupra comerțului internațional. ce vor incepe in curînd.Președintele Ford a apreciat că recesiunea, șomajul și inflația nu trebuie invocate pentru a justifica adoptarea unor măsuri protecționis- te și a unor bariere comerciale.

de cuvînt oficial islandez a declarat că există riscul ruperii relațiilor diplomatice cu Marea Britani e.
Președintele Indiei, Fakh_ ruddin Aii Ahmed, a inaugurat, vineri, la Delhi, expoziția națională „O decadă de realizări" — expresie convingătoare a realizărilor obținute de India, sub conducerea primului ministru, Indira Gandhi, pe calea transformărilor democratice și a dezvoltării economice și sociale a tării.
încheierea convorbirilor 

americano-israeliene.La Wa_ shington au luat sfirșit convorbirile oficiale dintre secretarul de stat american, Henry Kissinger, și ministrul de externe israelian, Yigal AUon. în- tr-o declarație făcută presei, Kissinger a arătat că discuțiile s-au axat pe evoluția relațiilor bilaterale și aspectele principale ale actualității internaționale.

DAMASC 9 (Agerpres). — Joi după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care face o vizită de prietenie în Siria, la invitația conducerii partidului Baas Arab Socialist, a fost primit de către Hafez El- Assad, secretar general al Comandamentului național al partidului, președintele Republicii Arabe Siriene. La convorbire a participat tovarășul Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, tovarășul Ștefan Andrei a inminat președintelui Hafez El-Assad un mesaj personal din partea președintelui Nicolae Ceaușescu și i-a transmis expresia sentimentelor de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de progres și prosperitate pentru poporul sirian prieten.Mulțumind, președintele Republicii Arabe Siriene a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său călduros și un mesaj de prietenie, împreună cu urări cordiale de noi succese și de prosperitate pentru poporul român prieten. Hafez El- Assad a evocat cu multă căldură, întilnirile sale cu președintele Republicii Socialiste România, care au pus bazele unei largi dezvoltări a raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare.în cursul convorbirii s-a exprimat dorința comună de a amplifica și diversifica relațiile politice, economice, culturale și în alte domenii, dintre România și Siria, in interesul reciproc al cauzei libertății, progresului social, păcii și înțelegerii intre popoare. Totodată, s-a efectuat un schimb de informații și de vederi în probleme de interes comun, privind situația internațională actuală și îndeosebi in legătură cu instau
Societatea de prietenie indo- română a organizat, vineri, la sala de conferințe ,,Patel House" din Delhi,-o adunare festivă dedicată celei de-a 28-a aniversări a proclamării Republicii în România. Au vorbit președintele Societății de prietenie indo- române, Ashok Sen. membru al parlamentului, alți parlamentari, precum și Petre Tănăsie, ambasadorul României în India.

Situația din Liban. Poate niciodată de la începutul tulburărilor din Liban luptele n-au fost atît de violente ca în ultimele trei zile, relatau vineri seara agențiile de presă. Numai în perioada dintre miezul nopții precedente și seara zilei de vineri s-au înregistrat 74 morți și 152 răniți.
Numărul șomerilor din 

R.F. Germania a sporit> ln de- cembrie 1975, de la 1 109 000 Ia 1 223 000 de persoane, ceea ce reprezintă 5,3 la sută din totalul forței de muncă. 

rarea unei păci juste șl durabile în Orientul Mijlociu.
★în cursul vizitei pe care o întreprinde în Siria tovarășul Ștefan Andrei, împreună cu tovarășii Nicolae Doicaru, membru supleant al C.C. al P.C.R., consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Cornel Pacoste, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., a avut, miercuri după-amiază, convorbiri cu Abdallah AI Ah- mar, secretai' general adjunct al Comandamentului național al Partidului Baas Arab Socialist.S-a procedat la o informare reciprocă în legătură cu activitatea și preocupările actuale ale celor două partide, exprimindu-se dorința de a adinei cunoașterea reciprocă, schimbul de vederi și de experiență dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist.în dimineața zilei de joi, tovarășul Ștefan Andrei, ceilalți oaspeți români s-au intîlnit cu Mahmoud Al- Ayoubi, președintele Consiliului de Miniștri, și cu Mouhammad Haydar, vicepremier, membri ai Comandamentului național al Partidului Baas Arab Socialist. In cursul întâlnirii a fost exprimată satisfacția celor două părți pentru evoluția ascendentă a raporturilor economice și de altă natură dintre cele două țări, subliniin- du-se hotărîrea reciprocă de a acționa cu consecvență pentru transpunerea în viață a înțelegerilor convenite între președinții Nicolaa Ceaușescu și Hafez El-Assad.Joi seara, la sediul Comandamentului național al Partidului Baas Arab Socialist, tovarășul Ștefan Andrei și Abdallah Al Ahmar au semnat programul de cooperare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist pentru anii 1976—1977.

R. P. MONGOLĂ

Bilanțuri economice ■ULAN BATOR 9 (Agerpres). — în anul care a trecut R.P. Mongolă a făcut însemnate progrese pe calea construcției socialiste. Astfel, potrivit unor date preliminare, volumul producției industriale realizate in țară a crescut în 1975 cu 6,6 la sută în raport cu nivelul înregistrat la sfirșitul anului 1974, un loc de frunte revenind în realizarea acestui spor sectoarelor energetic, minier și al industriei ușoare, de importanță deosebită pentru progresul de ansamblu al economiei mongole. în prezent, paralel cu modernizarea și restructurarea unor întreprinderi în funcțiune, se desfășoară pe un front larg construcția unor noi complexe industriale, între care un loc de importanță majoră il ocupă combinatul de înnobilare a minereurilor „Erdenet". Succese remarcabile au fost obținute și în sectorul agricol, în 1975 a fost strinsă o recoltă de cereale record în istoria agriculturii mongole, care a totalizat 530 000 de tone.

• ZAHĂRUL SI ARTE- 
RIOSCLEROZA. cadrul lucrărilor unui congres internațional desfășurat recent la Bruxelles, consacrat examinării raporturilor dintre maladiile cardiovasculare și consumul de zahăr, participanții au ajuns la concluzia că zahărul, consumat în Cantități mari, reprezintă una din cauzele posibile ale arterio- sclero'zei. Se constată o creștere a numărului cazurilor de arte- rioscleroză în colectivitățile care au trecut de la un regim alimentar sărac în dulciuri, la unul cu un consum sporit de zahăr. Consumul bogat in zaharuri face să crească în singe cantitatea de trigliceride — grăsimi aflate din abundentă în sîngele persoanelor care suferă de arterioscleroză. în acest context, a fost recomandată revizuirea opiniilor privind rolul colesterolului, considerat, în mod tradițional, ca principală cauză a maladiilor coronariene.

• S-A PIERDUT O 
NAVĂ... O navă de 224 000 tone s-a pierdut ln Pacific, într-o zonă situată între Filipine și Japonia, a anunțat Compania maritimă norvegiană „Berge Ber- gesen D.Y.“, proprietara vasului. Ultima legătură cu echipajul a avut loc la 29 decembrie, iar vasul, ce transporta minereu brazilian pentru Japonia, trebuia să ajungă în portul Kimatsu in urmă cu citeva zile. Condițiile meteorologice, in regiunea respectivă. au fost normale, astfel incit deocamdată nu se poate explica dispariția navei. în prezent, se desfășoară cercetări intense de către formații de avioane aparținând Filipinelor și Japoniei.

• DOUĂ RÎURI IN
TR-O ALBIE. întrucit capacitatea rîulul montan Issîk Kul din Kirghizia (U.R.S.S.) nu este suficientă pentru irigarea terenurilor din jur, specialiștii kir- ghizi au conceput proiectul unirii printr-un canal, într-o singură albie, a două nuri ce curg în direcții opuse și care se apropie, într-un punct, foarte mult unul de altul. Cele două rîuri sint Arabelsu și Djuuku, acesta din urmă vărsindu-se în Issîk Kul. Lacul astfel alimentat de două rîuri va permite irigarea unor suprafețe fertile de 12 000 ha.

• FLUORUL NU DĂU
NEAZĂ ORGANISMU
LUI. Un grup de medici brita-nici a făcut cunoscut, la capătul a doi ani de cercetări, că tratarea apei de băut cu fluor ln vederea asigurării protecției danturii Împotriva cariilor nu produce efecte dăunătoare organismului. Ca urmare a faptului că în Marea Britanie cazurile de carii dentare sînt deosebit de numeroase, se apreciază că tratarea apei cu fluor va căpăta 
o largă utilizare.

ADOPTAREA DE MĂSURI IMEDIA TE DE DEZANGAJARE MILITARĂ 
Șl DEZARMARE IN EUROPAIn expunerea prezentată la Marea Adunare Națională, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia:

Considerăm că obiectivul central în Europa este acum 
abordarea frontală a problemelor dezangajării militare și 
dezarmării. Nu se poate vorbi de o reală securitate pe 
continent atît timp cît va continua cursa înarmărilor, va 
spori arsenalul militar, cît pe teritoriul statelor euro
pene vor fi menținute trupe și baze militare străine, in
clusiv armament nuclear, cît va continua divizarea con
tinentului nostru în blocuri militare ovuse.

Dezvoltarea procesului de edificare 
a securității pe continentul european, în această nouă etapă, după încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și semnarea Actului final, impune, ca una din cerințele primordiale, adoptarea neîntârziată a unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare. Acest imperativ arzător a fost cu consecvență evidențiat pe parcursul întregii desfășurări a conferinței de către România socialistă. Țara noastră a subliniat permanent că înfăptuirea unei securități trainice și efective în Europa este inseparabil legată de a- doptarea unor măsuri de dezangajare și dezarmare, destinderea politică dobîndind un fundament solid numai dacă este completată cu destinderea pe plan militar, cu măsuri reale și eficiente de dezangajare militară.După cum se știe, Actul final al conferinței încorporează un capitol 

® Bugetele militare ale statelor participante la Confe
rința general-europeană reprezintă peste 80 LA SUTĂ DIN 
TOTALUL CHELTUIELILOR MILITARE PE PLAN MONDIAL ; 
aceasta înseamnă peste 240 DE MILIARDE DE DOLARI — 
aproape o dată și jumătate mai mult decît cheltuielile medii 
anuale necesitate pe toate fronturile celui de-al doilea 
război mondial.

© Potențialul distructiv al armamentului depozitat în Eu
ropa depășește de 100 000 DE ORI pe cel al BOMBEI DE LA 
HIROȘIMA.

© O singură încărcătură nucleară de 5 MEGATONE 
(care constituie în prezent încărcătura obișnuită a unui im
portant număr de rachete intercontinentale) depășește, prin 
puterea ei distructivă, întreaga putere explozivă a bombelor

special cuprinzînd unele măsuri de edificare a încrederii între state — cum ar fi notificarea prealabilă a manevrelor și mișcărilor militare de anvergură, schimbul de observatori și delegații militare — precum și cu privire la anumite aspecte ale securității și dezarmării.De la tribuna marelui forum european. tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind că, deși insuficiente, aceste măsuri pot să joace un rol important în întărirea securității europene, sublinia, totodată, că simpla semnare a Actului final al conferinței nu trebuie să creeze iluzia că putem sta liniștiți și în siguranță : 
realizarea unei reale securități și 
păci pe continentul nostru nu poate 
fi concepută fără adoptarea unor mă
suri hotărite de dezarmare și, in pri
mul rînd, de dezarmare nucleară.în sublinierea caracterului prioritar al dezarmării, țara noastră pornește de la realitatea îngrijorătoare, de netăgăduit, că Europa este, in 

prezent, depozitara celor mai puternice forțe militare și armamente din cite a cunoscut istoria, ceea ce reprezintă un grav pericol pentru viața popoarelor europene și pentru întreaga lume. Ce poate fi mai grăitor decit faptul că astăzi, la mai bine de treizeci de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial, trupele staționate pe conti
nent însumează peste 8 milioane de 
oameni ? Pe teritoriile statelor europene se află, de asemenea, nu mal puțin de 45 000 de tancuri și peste 
15 000 de avioane moderne de luptă.Și, desigur, mai presus de orice stîrnește cea mai puternică îngrijorare prezența în arsenalele militare a armelor nucleare. Numărul încăr
căturilor nucleare, în continuă și rapidă creștere, este de peste 10 000. Ce înseamnă această cifră este ușor de imaginat dacă se ține seama de faptul că o singură bombă termonucleară de 5 megatone, considerată ca o încărcătură obișnuită pentru

folosite de către toate țările 
război mondial.

actualele rachete intercontinentale, depășește, prin puterea ei distructivă, forța tuturor explozibililor folosiți pe toate fronturile celui de-al doilea război mondial ! Experții au calculat că potențialul de distrugere

® în medie, din fiecare 38 de AVIOANE SUPERSONICE 
DE VlNÂTOARE construite pe plan mondial, 29 sînt destinate 
țărilor europene sau participante la alianțe militare impli- 
cînd Europa.

© La RACHETE PENTRU FORȚELE NAVALE din 15 con
struite — 13 sînt pentru țările europene sau participante la 
alianțe militare implicînd Europa.

® La SUBMARINE CU PROPULSIE NUCLEARĂ : 7 din 8
• La SUBMARINE CONVENȚIONALE : 8 din 12
© La TANCURI : 10 din 13

Adevăratul „butoi de pulbere" al Europei...

în cursul celui de-al doilea

bI armamentului depozitat ln Euro
pa depășește de 100 000 de ori pe 
cel al bombei de la Hiroșima.Se poate oare vorbi de securitate pe continentul nostru în condițiile in care, departe de a se micșora, dimpotrivă, cheltuielile militare au atins proporții fără precedent ? Statisticile arată că bugetele militare 
ale statelor participante la conferin
ța general-europeană reprezintă 
peste 80 la sută din totalul cheltuie
lilor militare pe plan mondial, adică 
circa 240 miliarde de dolari — o 
dată și jumătate mai mult decit 
cheltuielile medii anuale necesitate 
pe toate fronturile celui de-al doilea 
război mondial.în același timp, un factor continuu generator de tensiune și neîncredere îl constituie menținerea anacronicei divizări a continentului in blocuri militare opuse, a căror existență este incompatibilă cu noul curs spre destindere și colaborare. Totodată, pe teritoriile a numeroase state europene persistă baze militare și trupe străine dotate cu armament clasic șl nuclear perfecționat, care reprezintă tot atîtea alte surse de animozitate 

șl suspiciuni, de încordare șl insecuritate.Pornind de la aceste realități, ln spiritul unei înalte responsabilități față de destinele păcii în Europa și în întreaga lume. România socialistă a propus realizarea unui amplu program de măsuri, realist și constructiv, menit să ducă la înfăptuirea obiectivului înscris în Actul final al conferinței general-europene — asigurarea unei securități trainice pe continent, care să ofere popoarelor europene posibilitatea de a-și consacra toate forțele și resursele țelurilor dezvoltării și progresului.Așa cum se subliniază în Apelul adresat de Marea Adunare Națională parlamentelor statelor participante la conferința general-europeană, a- ceasta imipune acțiunea unită a forțelor social-politlce celor mai largi, a tuturor popoarelor europene, pentru consolidarea efectivă a destinderii, astfel ca Europa să devină o vastă regiune a păcii, încrederii și conlucrării rodnice între națiuni.
D. ȚINU

• CEREMONIE INAU
GURALĂ LA WASHING
TON. Mutarea „Clopotului libertății" din „Sala Independenței", unde a stat timp de 223 de ani. într-un pavilion modern da oțel și sticlă al noului Complex al Independenței, a marcat începerea festivitățiloi- din acest an, cînd se împlinesc două veacuri de la obținerea independenței de către Statele Unite. La 4 iulie 1776, clopotul a vestit ho- tărirea poporului american de a ridica armele pentru a-și do- bîndi libertatea și neatîrnarea. Acest clopot, care pentru poporul american reprezintă simbolul începutului luptei contra asupririi străine, cîntărește circa 1 000 kg și nu a mai fost folosit de 130 de ani, adică din 1846, cînd Philadelphia a sărbătorit cea de-a 114-a aniversare a nașterii lui George Washington. Ceremonia mutării ln noul lăcaș a fost urmărită de circa 50 000 de persoane.

• EDUARDO DE FILIP
PO, LAUREAT AL PRE
MIULUI „PIRANDELLO". Actorul și dramaturgul Italian. Eduardo de Filippo (bine cunoscut și publicului nostru atît pentru rolurile interpretate în numeroase filme, cit și în calitate de autor al piesei „Blestematele fantome") a primit în timpul unei ceremonii la Palatul Quiri- nale — președinția republicii — premiul „Pirandello". Premiul — o placă de aur reprezentînd masca Iul Pirandello, opera sculptorului Emilio Greco — i-a fost conferit, se arată în expunerea de motive, pentru modul in care a reușit să îmbine calitățile actorului, autorului, regizorului și animatorului într-o sinteză artistică care constituie apanajul celor mai remarcabile figuri ale dramaturgiei universale.

• TEST INFAILIBIL.vernul noului stat independent Papua-Noua Guinee a pornit o campanie hotărîtă împotriva marelui număr de vrăjitori care continuă să aibă o serioasă influență în rîndul populației. Potrivit unei legi recent adoptate, vrăjitorii sînt obligați să demonstreze pe concret că se pot transforma, într-adevăr, în... crocodili sau șerpi, așa cum susțin. Dacă nu izbutesc acest lucru — și pînă acum, firește, nici unul din ei nu a reușit o asemenea performantă — sînt obligați, sub grele sancțiuni, să renunțe la practicarea șarlatanlilor cu care reușesc să înrîurească populația înapoiată.
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