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PRETUTINDENI0 largă dezbatere democratică, gospodărească 
In adunările generale ale 

cooperativelor agricole, milioane 
de țărani stabilesc măsuri 
pentru sporirea producțieiZilele acestea încep adunările generale ale cooperativelor agricole care sînt chemate să dezbată in mod aprofundat, în spiritul hotărî- rilor adoptate de Congresul al XI-lea al P.C.R., al indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara din iulie 1975, căile și măsurile concrete pentru realizarea în întregime a sarcinilor ce le revin din planul economic pe 1976 — ca primă etapă în înfăptuirea marilor obiective ce stau în fața agriculturii noastre socialiste în cincinalul 1976—1980. Participînd activ la dezbateri, cooperatorii sînt chemați să-și spună cuvîntul asupra problemelor esențiale, hotărîtoare ale activității din unitatea unde muncesc, să facă propuneri gospodărești, bine gîndite în ce privește măsurile ce trebuie luate în vederea valorificării tuturor rezervelor de care dispune fiecare unitate pentru a spori substanțial producția agricolă în acest an, pentru a crește eficienta economică în toate sectoarele. Ti- nînd seama de importanța lor, de faptul că ele prilejuiesc luarea unor decizii de mare însemnătate în, ve-' derea înfăptuirii prevederilor din planurile de producție și a angajamentelor în întrecere, buna organizare și desfășurare a adunărilor generale trebuie să stea în centrul preocupărilor actuale ale comitetelor comunale de partid și organizațiilor de partid din fiecare unitate.Dezbaterile trebuie să se concentreze asupra fundamentării riguroase a indicatorilor planului de producție și asupra măsurilor pentru înfăptuirea lor. Diferentele mari de recoltă care există între o cooperativă agricolă și alta. între formațiile de lucru din cadrul aceleiași unități, demonstrează ce rezerve mari există în ce privește sporirea producției agricole. Sînt deci mari posibilități ca prevederile planului pe 1976 să fie îndeplinite și depășite, cu condiția să fie luate măsuri cît mai temeinice pentru utilizarea potențialului real de producție din fiecare unitate, pentru buna organizare a producției și a muncii. Specialiștii din unități au datoria să folosească grafice cît mai sugestive în prezentarea indicatorilor de plan, calcule și comparații în ce privește recolta planificată,K_________________

astfel îneît cooperatorii să le poată aprecia mărimea și importanta, să poată face propuneri cit mai judicioase pentru fundamentarea planului și stabilirea măsurilor pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor sale.în spiritul exigentelor formulate de conducerea partidului, o atenție maximă trebuie acordată valorificării și cultivării integrale a pămin- tului, folosirii lui cu randament sporit și cu eficiență cît mai ridicată, în această ordine de idei, planul va nominaliza concret modul în care se va utiliza și cultiva fiecare palmă de pămînt, inclusiv terenurile din jurul fermelor zootehnice și din vetrele de sat, repartizarea culturilor în concordanță cu condițiile pedoclimatice și prevederile lucrărilor de cartare a solului, amplasarea cu prioritate pe terenurile irigate a plantelor care se justifică economic și, îndeosebi, a porumbului.Realizarea recoltelor medii Ia hectar, a producției,animaliere pre,-, văzute în plan,,și îndeplinirea, p.eK această bază, a sarcinilor de livrări la fondul de stat, presupune, sta-* bilirea de către adunările generale a unor măsuri bine gîndite pentru ca munca să se desfășoare în cele mai bune condiții în toate sectoarele de producție. După cum se știe, planul național unic de dezvoltare economico-socială a tării prevede ca în acest an să se obțină o producție de cereale record, tota- lizind peste 20,5 milioane tone, producții superioare la sfecla de zahăr, floarea-sparelui, cartofi, legume ș.a., precum și în sectorul zootehnic. Sarcinile de ansamblu prevăzute însumează nivelurile de producție care urmează să fie atinse în fiecare unitate agricolă. De aceea, adunarea generală din fiecare cooperativă va trebui să hotărască asupra măsurilor de aplicare judicioasă, corectă, a regulilor științei agrotehnice, de bună organizare și desfășurare a campaniilor agricole în sectorul vegetal, de îmbunătățire substanțială a activității din fiecare cooperativă privind creșterea efectivelor și a producției animaliere.Ca un punct central, în cadrul dezbaterilor din adunările generale,
(Continuare in pag. a III-a)

TIMPUL ÎNSORIT

ÎNDEAMNĂ LA Muncă susținută
pe toate șantierele 
pentru realizarea 

la termen a investițiilor
1976 — primul an al actualului cincinal, este anul unui vast program de investiții. Sarcinile sale ample și mobilizatoare sînt de o însemnătate deosebită pentru economia națională. Acum, trebuie să se lucreze cu toate forțele, cu toată energia la înfăptuirea lor exemplară. Important este ca fiecare zi, fiecare ceas de lucru să fie folosite cu randament superior, ca mașinile și utilajele de construcții și, mai ales, forța de muncă să fie utilizate din plin.Timpul prielnic, însorit din acest început de ianuarie este un aliat de preț al colectivelor de șantiere, oferă condiții bune pentru intensificarea ritmului lucrărilor de construcții și montaj. Aceasta depinde de buna organizare a lucrărilor și a muncii pe șantiere, do ordinea și disciplina de la fiecare punct de lucru. Sînt cerințe care trebuie să-și găsească, pretutindeni pe șantiere, atenția prioritară cuvenită în munca organizațiilor de partid de pe șantiere, în activitatea de zi cu zi a constructorilor. Demarajul promițător din aceste zile al lucrărilor pe o serie, de șantiere oferă o experiență valoroasă, demnă de preluat, cu atît mai mult cu cît pe unele șantiere acest demaraj a fost greu, formațiunile de muncă s-au închegat lent, prezența la lucru a fost insuficientă.Nu există, desigur, rețete generale pentru bunul mers al muncii pe platformele de investiții. In funcție de situația concretă de pe fiecare șantier, trebuie inițiate acțiuni și măsuri energice, menite să asigure desfășurarea lucrărilor in concordanță cu lărgirea rapidă a fronturilor de lucru, organizarea bună a tuturor compartimentelor de lucru, folosirea intensă și rațională a utilajelor, în special a utilajelor grele din construcții, aprovizionarea în flux continuu cu materiale de construcții, respectarea riguroasă a duratei programului do lucru. Numai urmărindu-se cu insistență și susținut aceste direcții de acțiune este sigur că și rezultatele muncii constructorilor și monto- rilor vor fi mai bogate, mai rodnice.

Cînd organizarea e bună,

Al 550 OOO-leaOdată cu încheierea anului 1975, la întreprinderea „Tehnoton" din Iași s-a pus în funcțiune ultima linie de montaj a aparatelor de radio-recepție. Urmare a acestui fapt și, totodată, pe baza mai bunei organizări a muncii, tînărul colectiv de la aceas-

aparat de radio fabricat la lașită - unitate economică a început producția anului 1976 cu un ritm zilnic de 2 009 de aparate montate. în acest fel, chiar din primele zile unitatea s-a înscris în depășirea parametrilor de producție proiectați anual.O altă realizare obținută in primele zile

ale noului, an este asimilarea celui de-al 15-lea tip de radioreceptor — „Cosmos III". Pină la sfîrșitul primei decade a lunii ianuarie din noul an s-au montat si livrat de către „Tehnoton" Iași — de la intrarea în funcțiune — 550 000 aparate de radin-recep- ție. (Manole Corcaci).
Capitala țării noastre întinerește mereu. în cursul cincinalului care a început vor fi date in folosință noi blocuri moderne cu peste 150 000 apartamente. Pe șantierele bucureștene, constructorii muncesc de zor, profitind de timpul favorabil pentru a devansa termenele planificate. Fotografia înfățișează o secvență de muncă pe șantierul de locuințe din bd. 1 MaiFoto : S. Cristian

ritmul lucrărilor întrece 
considerabil graficeleCu toate că ne aflăm în plină iarnă, cu geruri uscate, care, în unele zile, au forțat mercurul termometrelor să coboare cu mult sub zero grade, totuși, pe șantierul noului Combinat pentru prelucrarea lemnului de ' la Dumbrava-Neamț se lucrează ca in miezul primăverii. Nu este vorba de o metaforă : marea majoritate a lucrărilor se află in a- vans față de grafice cu circa 3 luni. .Deci, dacă după calendar sint.em in luna ianuarie, în schimb comparativ cu stadiile fizice atinse ne aflăm spre sfirșitu! lunii martie. Explicația acestei notabile „comprimări" a timpului ? Desigur, în acest rezultat se reflectă, în primul rînd, activitatea bună din toamna anului trecut — în toate spunîndu-și cuvîntul spiritul dc prevedere. Concretizat in buna organizare, la toate capitolele, a activității constructorului. Astfel, încă din toamna anului trecut, șan- * tieruf de la Dumbrava sxa prejțătit' temeinic pentru ca și pe timpul iernii să se lucreze normal, adică pe durata întregii zile-lumină. In al doilea rînd. ordinea și disciplina în muncă, atribute firești ale activității de pe acest șantier, permite constructorilor să păstreze aceeași cadență de lucru din ultima parte a anului trecut. De altfel, în 1975, au fost realizate în avans importante lucrări. Lifturile hidraulice de 53 tone și întreaga linie tehnologică de la fabrica PAL. de pildă, lucrări care trebuiau să fie începute abia în luna martie, se află acum in plin montaj tehnologic.— Demarajul promițător al activității noastre pe anul 1976, ne-a spus tov. Nicolae Cojocaru, din partea întreprinderii beneficiare, ne dă garanția că, așa cum ne-am angajat, acest obiectiv va fi pus în funcțiune cu circa două luni mai devreme.Trecind apoi pe la cîteva' puncte de lucru, ne-am convins că optimismul beneficiarului are un solid suport in fapte. „încă din primele zile ale noului an. constructorul ne-a oferit o surpriză plăcută in ceea ce privește organizarea muncii — ne spune ing. Eugen Blaga, dirigintele șantierului. Au fost aduse efective noi de dulgheri, betoniști și lăcătuși, iar pentru montajul utilajelor echipele au fost și ele întărite. De asemenea, au fost asigurate utilajele necesare montajului, precum și macaraua de mare capacitate care ajută la fixarea la înălțime a pieselor a- gabaritice".Și în alte locuri se muncește cu spor. Stația de betoane, bine dotată și încălzită, funcționează în regim normal. O altă măsură organizatorică specifică iernii se referă la închiderea și încălzirea fronturilor de lucru. în acest sens, o locomotivă a fost transformată intr-o microcen- trală termică volantă care asigură incâlzirea punctelor de lucru. Este o măsură simplă, dar eficientă, care face ca și in aceste zile de iarnă

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

...4 fost odată 
o periferie 

cu nume de haiduc

în partea sa de sud-est, la intrarea dinspre Călărași — B rănești — Panteli- mon, Bucureștiul nu mai are periferie. Se ridică din- tr-odătă, prin peretele alb de blocuri pe stingă și prin blocurile In lucru de lingă noul complex comercial „Cosmos", pe dreapta. Din cîmpie ne intimpină direct atmosfera și imaginea de Megalopolis, luminind pe verticală, in linii arhitectonice ferme și in culori vii, solare.Așa începe, la ora aceasta, șoseaua... Lunga, vechea și istorica șosea Pan- telimon.Am pornit, Intr-o dimineață, să străbat incă o dată șoseaua copilăriei șl n-am mai găsit-o. Nimic din ce era vechi n-a mai rămas. Doar numele Numele și. pentru bucureșteni. renumele Vechi legende și imagini imi sint evocate acum de către o realitate nouă, cu totul și cu totul alta... De fapt a dispărut c lume A căsuțelor vechi, dărăpănate, a locurilor virane, a gardurilor părăgini-

te, a gunoaielor »i gropilor fetide.Am copilărit o vreme aici, știam tot — casă cu casă — și, dintr-odată, nu mai știu nimic. Pe unde venea frizeria lui Firicel?... Dar atelierul de tinichige- rie al lui Panait (găleți de tablă, garnițe, candeli, denumiri apuse) ? Și băcănia luil Max ? Dar vărăria fraților Gâzaru ? Dar puzderia de dughene ?Pe unde va fi fost lanțul acela de circiumioare în care explodau dramele periferiei de altădată ? Și pasele ?... Mici, dărăpănate... casele ' cu săliță și a- plecători proptite in spraiț, cu lămpi de petrol. în locul lor, in planuri supraetajate, mii de apartamente însorite, curate, pline de sănătate și lumină. Cam pe unde era circiuma tăcutului și avarului Arghires- cu, singura casă cu trei etaje de pe șosea ? D»r scandaloasa circiumă a lui Oțo- țop ? Nu mai știu. A dispărut orice punct de reper. Pe unde venea „complexul" acela de petrecere de la

„Cîntă bine", cu restaurant la parter și cafenea cu camere pentru jocuri de noroc la etaj ? Au dispărut, în timp...Caut cu grijă, dar în zadar, punctul in care se- afla „salonul" lui Aristide ; la etaj era locul de intîlnire al părinților noștri, muncitori la Malaxa, cu primele lor strîngeri de mină : proletari tot mai conștienți de rolul lor, in acele a- dunări sindicale legale după care urmau petreceri modeste și scurte, pentru că imediat năvăleau gardienii urlind, lovind, arestînd...în scurtele lor cuvîntări de atunci, părinții vorbeau despre socialism ca despre , un vis de . aur. Dar oricît de înaripate erau visele lor, era greu de crezut că. doar peste cîteva decenii, șoseaua periferică va fi rasă, curățată de mizerie și în locul ei se va ridica altceva... Să nu mai ai tu grija lemnelor de foc și a cărbunilor, să nu te mai obsedeze grija apei ce trebuia adusă de la cișmeaua de peste trei străzi, să nu-ți

mai plouă pe lucruri, să nu-ți mai spună proprietarul : „Bagă-ți, bă, copiii ăia în casă 1 Vrei să-mi rupă florile ?“. Și să nu-ți mai a- runce lucrurile în stradă pentru că nu i-ai plătit chiria la timp ?Din cauza confortului, lesne rămîne uitat un trecut ca acela al șoselei Pan- telimon. Cu acest gind am parcurs prima treime a șoselei, lată de 60 de metri, trecind printre blocuri cu zece etaje, călcînd pe asfaltul neted și proaspăt în care este încastrată linia dublă de tramvai. Tramvaiul — și el altceva decît cel din cintecul „Du-mă acasă măi tramvai..." Tramvaiul nou, silențios, elegant, rapid și de mare capacitate. Blocurile sînt legate în lanț, surprinzind prin culorile neașteptate ale balcoanelor — albastru de cobalt, culoarea chihlimbarului, u- nele cu pereții de faianță albastră, ca cerul, altele
Traian BĂDULESCU
(Continuare în pag. a III-a)

Plecarea
Dolores

președintele PartiduluiSîmbătă la amiază a părăsit Capitala tovarășa Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, care Ia invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român a făcut o vizită de prietenie în tara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni,

tovarășei 
Ibarruri 

Comunist din Spania tovarășa Dolores Ibarruri a fost salutată de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
------------------------în întîmpinarea --------------------------  

CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE 

ORGANELE LOCALE ALE PUTERII DE STAT 
© rol ® atribuții ® îndatoriri 

în pagina a ll-a articolul
Consiliile populare și conducerea vieții 

economlco-sociale locale

Crezuî politic al poeziei tinere:

A fi suflet 
din sufletul poporului-Prin tot ce are valoros și . semnificativ, poezia românească din- totdeauna este o expresie vitală a năzuin-1 tei poporului. Istoria a demonstrat și demonstrează că tezaurul artei noastre poetice este inepuizabil, el constituind o mare forță a conștiinței întregului popor, fiind, cum spune Coșbuc, „suflet din sufletul neamului". A fi suflet din sufletul acestei țări, a fi suflet din sufletul timpului prezent, a fi suflet din sufletul poporului și al partidului, a fi sufletul viitorului și al marilor zidiri ale socialismului — ni se par laturi primordiale în împlinirea poetului tînăr.Congresul al XI-lea al partidului este un adevărat pisc de lumină comunistă ridicat din forța și temperaturile prezentului, prefi- gurînd prin Programul său o Românie multilateral dezvoltată, o tară cu o existență materială și spirituală înaltă. Viitorul — așa cum a fost prefigurat in Programul partidului — așteaptă de la noi nu numai o muncă cu mari rezultate productive, ci o muncă plină de conștiință și creație, desfășurată in toate direcțiile construcției socialiste.Cartea noastră de vizită in fața prezentului este însăși creația realizată cu talent și pasiune.Tînărul poet se poate realiza numai și numai întelegînd istoria, viața, destinul și conștiința lumii noastre prezente. în acest sens, poemele multor poeți de azi sînt adevărate voci plurale ale publicului însuși, fac parte din conștiința revoluționară a timpului comunist pe care-1 fău

rim și-l trăim, făuriri^ du-ne prin el.In ultimii ani, în lirica românească s-a auzit limpede și viguros vocea poetului tînăr, s-a afirmat creația poetică de a- leasă ținută, înnobilată de suflul nou al contemporaneității, folosind un limbaj adecvat ritmurilor noi în pagini și cărți demne de reținut. Toate aceste poeme și cărți scrise în stiluri și forme di ■ ferite au comun acel „roșu vertical", acea participare, efectiv creatoare,. Ia ceea ce numim nou și prezent, în acest context, adevărata poezie devine un mod conștient de existentă spirituală, și socială. Este adevărat însă că uneori mai pot fi întîlnite texte sau cărți lipsite nu numai de gramatică sau punctuație, ci de Însăși substanța gîndirii, a încercării de comunicare articulată sau contextuală a unui gind, a unei trăiri. Din fericire, aceste „formulări" străine poeziei apar rar și, atunci cînd apar, trec neluate în seamă de marele public. Important este însă faptul că întregul front publicistic de specialitate și ce! editorial au reușit să polarizeze în jurul lor, printre valorile recunoscute și apreciate de public, voci tinere tot mai promițătoare, au creat climate efervescente deschise către poezia politică, „poezia muncii și a trandafirului", a maselor decise să înfăptuiască Programul partidului nostru : au deschis porțile unei poezii pline de frumusețe umană.Este tot mai îmbucurător faptul că tinăra poezie își trage sevele din lecția pe care ne-o oferă marea poezie

clasică, română și universală. actul creației devenind, tot mai accentuat. actul unei participări disciplinate în contextul muncii și al culturii înalte. Unele cenacluri au devenit adevărate tribune de afirmare a noutății și dorinței de participare a tînărului poet la viața publică. Astăzi, cînd lumea este doritoare de tot mai multă poezie bună, cind această lume este ea însăși implicată în procesul creației I prin lecțură și atitudine critică, cînd foarte mulți tineri scriu animați de conștiința a- cestor realități, ne gîndim dacă n-ar fi necesar ca editurile însele să aibă cenaclurile lor. pregătind șl prin aceasta concursurile anuale care se dovedesc atît de necesare. De pildă, nu avem un cenaclu de poezie universală, și credem că editura cu acest profil l-ar putea inaugura.Așa cum spuneam, poezia română de azi a devenit un bun cotidian prin faptul că publicul este implicat în formele de exprimare și valorificare a poeziei. Se verifică astfel adevărul înalt promovat de partidul nostru, de secretarul său general, potrivit căruia succesul artei, al poeziei este dat numai de legătura trainică ce se stabilește între creație și realitate, între artist și public. Poezia tînără vine direct din fronturile muncii și ale dăruirii conștiente pentru progresul și prosperitatea întregului popor, este, și poate deveni și mai mult, suflet din sufletul patriei, suflet din sufletul acestui timp.
Ion 
CRINGULEANU

La termocentrala Mintia-Deva :

Se montează unPe șantierul Centralei termoelectrice Mintia-Deva. a început montajul turboagregatului nr. 5 de mare capacitate. Se lucrează, de asemenea. la montarea cazanului și la alte instalații componente. Prin construirea și darea în exploatare a

nou turboagregatnoului grup — important obiectiv industrial al cincinalului actual — se creează condițiile creșterii producției anuale a termocentralei cu peste un miliard kWh energie electrică. (Agerpres).
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LOCALE 
ALE 
PUTERII 
DE STAT

Democratismul real, consecvent, caracteristic orîn- duirii noastre socialiste, iși găsește o pregnantă expresie atît în faptul că'întreaga lor activitate se bazează pe participarea directă a cetățenilor, cit și în modul de organizare și funcționare a consiliilor populare, în rolul deosebit de important ce le revine ca organe locale ale puterii de stat, purtînd răspunderea pentru organizarea și conducerea întregii activități desfășurate în raza lor de activitate.în cadrul procesului multilateral de adîncire a democrației socialiste, de perfecționare a vieții sociale, condus și puternic stimulat de partid în perioada care a urmat Congresului al IX- lea, atribuțiile consiliilor populare au fost considerabil lărgite, creîndu-se cadrul legislativ, condițiile organizatorice necesare ca( ele să-și extindă sfera de acțiune, pe baza aplicării consecvente a principiului centralismului democratic, să fie în măsură a rezolva eficient și operativ ansamblul problemelor de pe teritoriul respectiv, in concordanță cu interesele generale ale statului, cu cerințele conducerii unitare, pe plan național, a întregii activități economico-so- ciale.Astfel, prin legea de organizare și funcționare a consiliilor populare adoptată în 1968, aceste consilii au primit largi împuterniciri — de la organizarea și îndrumarea economiei locale, adoptarea planului economic și a bugetului local, pînă Ia soluționarea problemelor privind dezvoltarea învățămintului, culturii, o-

i

t V

și conducerea vieții
eeonomieo-soeiale localecrotirea sănătății, gospodărirea comunală și edilitară, sistematizarea orașelor și comunelor, organizarea activității comerciale si a serviciilor pentru populație, apărarea proprietății socialiste, ocrotirea drepturilor cetățenilor, înfăptuirea legalității socialiste, menținerea ordinii publice — ele conducînd efectiv intreaga activitate pe plan local.Pe baza prevederilor Legii din 1972 cu privire la dezvoltarea economico-so- cială planificată a României, consiliilor populare le revine sarcina de a organiza. îndruma și controla activitatea de dezvoltare economico-socială planifi-

iar în cazul celor orășenești și comunale pe o durată de 2 ani și jumătate. In prima lor sesiune, ele aleg dintre deputați, ca organe locale ale administrației de stat, comitetul executiv (la nivel județean) sau biroul executiv (la nivel orășenesc sau comunal), compuse președinte, unul sau multi vicepreședinți, și membri. Totodată, aleg misii permanente, pe principalele ramuri și domenii de activitate și, cind apreciază că e necesar, comisii temporare (rolul și atribuțiile acestor comisii Vor forma obiectul unui articol de sine stătător).Consiliile populare lu-

Cantinâ și câmin în noul orâșel al studenților timișoreni

din mai alți
CO-

1NȚÎMPINAREA CONGRESULUI'

CONSILIILOR POPULARE

cată in teritoriu! respectiv, urmărind folosirea cu eficiență maximă a resurselor materiale și umane, a întregului potențial local. Comitetele executive ale consiliilor populare elaborează proiectele planurilor cincinale și anuale pentru unitățile teritorial-adminis- trative subordonate, ca parte integrantă a planului național unic — dezvoltarea economico-socială a județelor, orașelor, comunelor înfăptuindu-se pe baza a- cestor planuri.Semnificativ pentru rolul deosebit de important ce revine consiliilor populare în conducerea vieții obștești este faptul că, odată cu competențele largi ce li s-au atribuit în rezolvarea problemelor locale, aceste organe iși spun cuvîntul și asupra problemelor de interes republican care se ridică in raza lor de acțiune, fac propuneri organelor ierarhic superioare sau organelor centrale competente, participă la elaborarea măsurilor corespunzătoare.Consiliile populare sînt alcătuite din deputați aleși pe circumscripții electorale — în cazul consiliilor județene pe o durată de 5 ani,
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crează in sesiuni care, re- unindu-se periodic, in condițiile prevăzute de lege, reprezintă foruri de amplă dezbatere democratică și de adoptare a hotărîrilor asupra tuturor problemelor privind dezvoltarea economico-socială în teritoriul respectiv.Faptul că primii secretari șl unii secretari ai comitetelor’ județene, municipale, orășenești și comunale îndeplinesc, concomitent, și funcția de președinți și, respectiv, de vicepreședinți ai consiliilor populare a dus la o mai bună coordonare și îndrumare unitară a întregii activități pe linie de partid și de stat, la eliminarea unor manifestări de paralelism, înlesnind concentrarea tuturor forțelor spre realizarea obiectivelor propuse, concomitent cu întărirea conducerii de partid.în cadrul preocupărilor pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale, a fost creat Comitetul pentru problemele consiliilor populare, organism de partid și de stat, larg reprezentativ, cu caracter deliberativ, avînd sarcina de a îndruma, orienta și

controla activitatea consiliilor, a comitetelor și birourilor lor executive, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.O însemnătate deosebită pentru dezvoltarea buluf de experiență consiliile populare, marea lor unitară.pentru sporirea contribuției acestora la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și participarea tot mai intensă a deputați- lor la conducerea treburilor statului va avea apropiatul Congres, al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, instituționalizat, pe baza hotărîrilor Congresului al XI-lea și a prevederilor Programului partidului, ca forul colectiv de conducere a activității organelor locale ale puterii si administrației de stat.în condițiile atribuțiilor sporite și ale autonomiei largi de care dispun, depinde in mod decisiv de spiritul gospodăresc și inițiativa consiliilor populare ca a- cestea să rezolve efectiv, cu inițiativă, fără a aștepta impulsuri „de sus", toate problemele de care răspund, de la satisfacerea cu forțe proprii a cerințelor privind buna aprovizionare a populației pînă la înflorirea multilaterală a localităților.Principala sarcină ce revine în actuala etapă consiliilor populare este folosirea corespunzătoare a cadrului organizatoric superior ce a fost creat, ceea ce impune aplicarea consecventă a principiului conducerii colective. întărirea continuă a legalității socialiste. înrădăcinarea unui stil de muncă si a unor metode înaintate, combaterea fermă a oricăror manifestări de birocratism — toate acestea conjugate cu continua dezvoltare a legăturilor cu masele, cu atragerea tot mai largă a cetățenilor la conducerea vieții sociale, astfel îneît consiliile populare să se afirme ca adevărate școli de formare a unor gospodari harnici și pricepuți ai treburilor obștești.
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Problema folosirii cît mai raționale a energiei și combustibilului este la ordinea zilei in toate țările și, practic. în toate domeniile. Arhitecții sînt căutarea unor soluții arhitecturale și __1„. ‘ care să asigure o cît ____bună gospodărire și eficientă folosire a energiei și combustibilului.Primele studii și cercetări aplicative efectuate la noi in țară arată că prin optimizarea soluțiilor arhi- tectural-constructive cu a- jutorul calculatorului electronic se poate realiza o e- conomie de combustibil de 10—15 la sută. Deși experimentele de optimizare și tabelele ce rezultă au fost făcute numai la nivel de clădire industrială, tot au fost necesare 70—80 date de intrare in calculator pentru analize. Aceste date se referă la amplasament, soluții plan-volum. sarcini exterioare. condiții de iluminare și ventilare, microclimat etc. Folosind programele de calcul elaborate, proiectantul de investiții dobindește un instrument de mare eficacitate pentru optimizarea consumului de energie prin construcția adecvată a clădirii — din punct de vedere arhitectural și constructiv, al instalațiilor de încălzire și iluminare artifi-

și ei inurbanistice mai

cială, al procentului de ferestre și luminatoare din totalul suprafeței, al construirii pereților și acoperișului etc.Alte însemnate rezerve oferă gospodărirea judicioasă a energiei utilizate

Chilipirgii 
în pagubă

Pînă de curînd, unii dintre clienții care cumpărau mărfuri în rate de la Marin Păun — fost gestionar la magazinul nr. 1 Giurgiu — puteau să jure cu mîna pe... propriul lor buzunar că vechiul proverb „Și cu pita unsă și cu slana în pod nu se poate" a căzut în desuetudine. Ba că s-ar putea înjgheba și un alt proverb : „Cu cît îți ungi mai bine pita, cu atît .în pod sporește slana". Și aveau de ce gîndi așa.— Ce vrei să cumperi nene ? — îl întreba Marin Păun pe cîte unul dintre cumpărători. (Avea el un al șaselea simț — cel cu care îi detecta pe „chilipirgii"). Avem de toate : și mașini de spălat, și televizoare, și aspiratoare, și...Și așa era. Avea de toate. Magazinul „gemea" de marfă.— Păi...Și clientul îi dădea vînzătorului... lista completă a lucrurilor pe care dorea să le cumpere. Așa cum i-au dat-o și L. Gh. și C. I.Numai că. după ce examina lista și făcea socoteala, în loc să-i ceară banii, M. P. ... băga mîna în tejghea și-i întindea „clientului" suma pentru avans. Iar la plecare ii oprea, pentru el. ex-gestionarul — un bun care depășea de... două ori valoarea banilor „împrumutați" din tejghea !„Lasă, nene, e bine — cu banii de avans Iți iei altceva !“ Apoi îi explica : „Avansul e plătit ? Este ! Ratele le vei plăti ? Le vei plăti I".Uita să adauge ilegalitatea făcută, cîștigul realizat de el însuși, in chiar dauna clientului — prin dubla infracțiune : a întocmi-

Foto : Rudolf Șandor

O amplă evocare
istorică

tr ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ
a-

In eflorescenta de almanahuri care a marcat, prin publicistică sărbătorească, încheierea anului, un nou venit: Almanahul „Tribuna" 1976. Desigur, nu acest fapt, în sine — și nici împrejurarea începutului de drum — justifică prezenta consemnare. Ea este generată de constatarea că ocazionala tipăritură este concepută într-un mod care solicită atenția cititorului nu doar ca un divertisment pentru răgazul de timp liber wde la cumpăna anilor. „Tribuna" a reușit să dăruiască cititorilor săi un tom de matură seriozitate,mintindu-ne de venerabila și bogata tradiție publicistică a cărturarilor transilvăneni, pentru care plăcutul n-a existat ca atare decît ca expresie a utilului de substanță dăruit obștii. în cazul de față, acest util rezidă în faptul că, deși răspunde și cerințelor tradiționale (rubrici distractive, curiozități, sfaturi practice, umor, sport etc.), almanahul dezvoltă o temă importantă — Istoria patriei — și stăruie asupra unui eveniment istoric de mare însemnătate pentru întreaga națiune: jubileul Împlinirii unui secol do la dobîndirea independenței de stat a României.Ni se oferă o sub-

stantiate retrospectivă documentar-științi- fică și liric-evocatoare Ia care participă, cu materiale foarte diverse, istorici, poeți și prozatori, oameni de cultură din diferite domenii. Sînt puse în valoare documente inedite, revelatoare pentru conturarea complexelor evenimente din epocă, se publică jurnale ale unor par- ticipanți la aceste evenimente. Gîndit și realizat dintr-o largă perspectivă istorică, întregul material ne prezintă actul Independenței la dimensiunile firești: ca o încununare a strădaniilor multiseculare, desfășurate necontenit și în multiple planuri de suflarea întregii țări. De aceea, în structura almanahului, Ștefan cel Mare, Iancu de Hunedoara, Mihaî Viteazul. „Școala ardeleană", generația „pașoptistă", Unirea de la 1859 apar ca piloni ai unei desfășurări istorice neîntrerupte care avea să pregătească și apoi să aducă țării rîvnita și cuvenita Neatîrnare.Deosebit de valoroase sînt paginile specifice, dedicate contribuției Transilvaniei și Bucovinei la desfășurarea războiului de Independență, la victorie. Documente sugestive, rememorarea unor fapte trăite, chipuri și imagini din epocă se propun ca temeinica

contribuții la conturarea amplului tablou al participării întregii suflări românești la realizarea marelui ideal național. Deopotrivă cu cel istoric și memorialistic. materialul literar contribuie la cunoașterea aprofundată a evenimentelor timpului. Selecția și ordonarea lui, alternarea documentelor de arhivă cu succinte comentarii ale unor personalități contemporane, inserția lirică și precizările reportericești completează, dau căldură și culoare volumului. EI este în același timp bogat în informație, scris cu măsură și pro- feșionalitate și pasionant la lectură.Iricît nu este prea mult dacă spunem că almanahul publicației literar-culturale din Cluj-Napoca prefațează în mod emoționant șirul de manifestări publicistice care vor fi dedicate de presa noastră culturală acestui eveniment crucial în existența României. în buna tradiție evocată lă început, Almanahul „Tribunei" este, la proporțiile specifice unei asemenea publicații, o fereastră către cunoașterea, de către publicul larg, a faptelor de 6eamă ale poporului nostru. Un act publicistic convertit în autentic act de educație politică și patriotică.
Emil VAS1LESCU
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înseamnăVIATĂ SĂNĂTOASĂîn epoca contemporană, cind tehnologia alimentară cu caracter Industrial sau semiindustrial introduce în alimentația omului semipre- parate și preparate ispititoare, rafinate și suprarafinate, la care se adăugă felurite ingrediente este, desigur, în primul rînd de datoria societății să vegheze ca normele unei alimentații sănătoase să nu fie nesocotite. în aceeași măsură însă este datoria fiecărui membru al societății să vegheze asupra propriei sale sănătăți prin cunoașterea și practicarea unei alimentații raționale.în legătură cu această cerință am solicitat prof. dr. docent IULIAN MINCU, directorul Clinicii de nutriție și boli metabolice din București, cîteva păreri în legătură cu rolul pe care îl are alimentația în prevenirea și tratamentul unor boli, precum și necesitatea cunoașterii unor principii generale pentru păstrarea stării de sănătate.„sănătoși". Diabetul zaharat este tn- tîlnit într-o proporție ce variază — după virstă și sex — între 1 și 10 la sută (incidența diabetului este estimată a fi Ia noi în țară în jur de . 2,1 la sută. Or, prevenirea tuturor acestor boli începe Încă din copilărie. Diabetul zaharat, obezitatea, dislipemiile etc. sînt considerate azi mai puțin boli de natură ereditară și mai mult consecința unei alimentații și a unui mediu de viată necorespunzător (stress, suprasolicitare etc.)
— Corectarea alimentației 

constitui prin urmare 
portant de prevenire 
Ce rol i se atribuie 
tratament ?— Actul alimentar fiziologic, ci are și

poate 
un mijloc im- 
a multor boit, 
alimentației in

combustibil in exploatare pe metru pătrat util ating diferente de 30—50 la sută, in funcție de forma clădirii de locuit, de lungimea și lățimea acesteia.Se ridică tot mal insistent întrebarea : oare nu
jele speciale, studiile noastre nu merg pe linia cuptoarelor și centralelor de încălzire solare, ci recomandă viduală a asemenea, pentru ca

încălzirea indi- construcției. De se caută soluții energia solară să
J/ arhitectura poate contribui

!u buna gospodărire
a combustibilului

. j_____________________in construcție. Hotăritor ră- mine însă consumul de combustibil și energie în timpul exploatării clădirii. In trei ani de exploatare se consumă mai mult combustibil energetic decît se folosește pentru realizarea construcției. Procedîndu-se la un studiu de optimizare globală, pe clădiri de diferite forme și gabarite, a rezultat că — în cazul unor condiții de confort termic, mărimi de ferestre și izolare identice — variațiile de consum de

pot fi înlocuite, integral sau parțial, mijloacele și resursele clasice de încălzire a locuințelor? O serie de experiențe, arată că da. Folosirea energiei solare pentru încălzirea clădirilor — în principal a celor de locuit — nu mai este privită ca o utopie, ci a deve-. nit o problemă concretă a prezentului. Și la noi în țară, studiile și experimentările începute sînt interesante. Pentru a se evita cheltuielile mari și utila-

fie folosită pentru reducerea consumului de combustibil clasic, nu pentru înlocuirea totală a acestuia.în cadrul sistematizării există o gamă largă de clemente caro trebuie luate in considerație de arhitect! în vederea realizării unor soluții menite să asigure o bună gospodărire și eficientă folosire a energiei — de la alegerea amplasamentelor, a sistemului constructiv și a tehnologiei de execuție, pînă la dispune-

rea, orientarea, înălțimea și densitatea ansamblelor. Transportul — de materiale, de produse, de energie și de combustibil, transportul u- man, particular și în comun — poate, de asemenea, reduce consumul de carburanți, în urma sistematizării traseelor și electrificării lor, ca și prin fluidizarea circulației pe arterele publice, fapt ce conduce, totodată, și la o diminuare a poluării atmosferei.Problemele prezentate succint în rîndurile de mai sus reflectă cîteva din preocupările arhitecților noștri. De altfel, ele au format recent obiectul unei dezbateri în biroul lărgit ai Uniunii arhitecților. Aceste dezbateri au scos în evidență — pe de o parte — existența, a numeroase căi prin care pot și trebuie să acționeze arhitecții, proiectanții de sistematizare, de investiții industriale și social-cultu- rale, iar pe de altă parte — necesitatea intensificării activității de cercetare și studiu, schimb de experiență și discuții, care să investigheze noi soluții și mijloace de folosire cît mai rațională a energiei și combustibilului.
Prof. arh. 
Ladislau ADLER

— Alimentația rațională a omului sănătos — ne-a precizat interlocutorul nostru — trebuie să înceapă din primii ani ai vieții, cînd se întipăresc obiceiurile și se transmit tradițiile alimentare, dar ea trebuie să devină o conduită de viață, pînă la cele mai înaintate vîrste. Alimentația a devenit astăzi în întreaga lume o preocupare nu numai pentru medici in general și nutriționiști în special, ci și pentru economiști, psihologi, sociologi; etc., pentru că sănătatea unei națiuni depinde în mare parte de alimentația și de obiceiurile sale alimentare.
— Ce rol revine familiei tn forma

rea deprinderilor alimentare ?— Familia este școala vieții. în familie copilul învață ce și cît să mă- nînce. Grija mamei trebuie să sa manifeste în asigurarea dezvoltă- rii armonioase, fizice și psihice, a copilului, carenu înseamnă a-1 face „gtas șl frumos". în familie se Învață și regulile elementare de Igienă alimentară, deprinderile alimentare. Obișnuința de a rnînca foarte sărat poate duce la instalarea hipertensiunii, o- biceiul de a oferi copiilor mai multe dulciuri decît are nevoie organismul poate deveni o deprindere nocivă pențrtf toată viața. în general este mai ușor Să ‘ ciștigăm o deprindere', bună decît să ,ne debarasăm de una < z' rea,'-Uneori>este gteu, dacă nu imposibil, de modificat la adult deprinderile și gusturile alimentare formate în copilărie.Iată de ce cred că este foarte util ca fiecare să invețe să-și alcătuiască un meniu rațional, din care să nu lipsească nici unul din alimentele necesare echilibrului nutrițional. Trebuie să știm, de asemenea, că o condiție a unei vieți sănătoase este alimentația ritmică. Ca repartiție, 69—65 la sută din totalitatea calorică e bine să fie administrată în prima parte a zilei, atunci cînd capacitatea noastră de muncă este cea mai solicitată, altfel pot apărea hipogli- cemii care, pe lingă faptul că determină un randament scăzut tn muncă, facilitează și apariția unor boli. Va trebui să învățăm să mincăm igienic și atît cît trebuie, pentru a nu avea nici peste, nici sub greutatea normală.
— Vă rugăm să vă referiți la rolul 

activ al alimentației in prevenirea 
unor boli ji, respectiv, la vîrștele 
la care trebuie acordată mai multă 
atenție alimentației raționale.— Prin organizarea încă din copilărie a unei alimentații echilibrate raționale pot fi prevenite boli cronice degenerative extrem de frecvente în epoca contemporană, cum ar fi diabetul zaharat, obezitatea, dislipemiile (găsite la originea aterosclerozei manifestate prin infarct miocardic, hemoragie cerebrală, arteriopatie periferică etc.), hiperuricemiile etc. Trebuie să învățăm generația tînără să se hrănească în mod rațional, pe baze științifice. Se știe că mortalitatea prin boli cardiovasculare depășește 50 la sută din totalitatea deceselor, frecvența dislipemiilor este de 14—18 la sută, iar a obezității este de 30—35 la sută printre oameni asa-zi»printre oameni așa-zis

rii actelor false și a sustragerii banilor din tejghea ! Iar „chilipirgiul" se lăsa atras în combinația infractorului !Pentru faptele sale, M. P. a fost condamnat la închisoare. Dar... „chilipirgiii" în cauză n-ar trebui oare să suporte și ei consecințele pentru comportarea iresponsabilă și dăunătoare care a favorizat actele ilegale ?

în felul următor : actele le-au trimis pe adresa unității ; cimentul pe adresa lor de acasă ! Fapte pentru care Judecătoria Giurgiu i-a condamnat la închisoare — cite 8 luni fiecare !Pentru că, indiferent dacă bunurile încredințate spre administrare și gestionare sînt sau nu perisabile, cinstea. și corectitudinea profesională trebuie să Se afle întotdeauna în „termenul de garanție“ !
„Termenul 

de garanție" 
al cinstei

nevinovați, onorată instanță ; sustragerii, cimentul in cauză nici un fel de valoare econo-— Sintem în momentul nu mai avea mică. Termenul Iui de garanție trecuse deja de cîteva luni...Tribunalul județean Ilfov, colegiul penal, în instanță — Mihai Guță și Virgil Iofeiu — foști salariați la ferma 3 Drăghiceanu. apar- ținind I.P.I.L.F. Giurgiu. Primul — în calitate de contabil-economist. Cel de-al doilea — in calitate de șef de fermă.Cu aproape un an în urmă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă în cadrul fermei, conducerea unității le-a aprobat, la cerere, cantitatea de 9 250 kg ciment — pentru ridicarea unor dormitoare, a unor spații de care personalul fermei avea nevoie.Zis și făcut. _ . lucrării, deși mai rămăsese o însemnată cantitate de material — 75 de saci 1 — cei doi, in loc să întocmească necesarele acte de retur, au declarat întreaga cantitate de ciment... consumată. După care au operat
Numai că, după terminarea

DOSARELE ALCOOLULUI
Sfaturi pentru 

absentun...
— Tovarășe judecător, ce să fac ? I Spu- neți-mi și dv. Miine expiră ultimul nostru termen de gîndire și eu nu m-am hotărit ce să fac...în divorț cu soțul, femeia venise Ia vicepreședintele judecătoriei — sector 4, București — cu o zi înainte de termenul fixat. Venise să-i ceară un sfat. Să se împace ? Să nu se împace ?Am studiat dosarul : argumente erau și de o parte și de alta. Pentru Da pledau multe.Ea ii luase în urmă cu 15 ani, din dragoste (părăsise pentru asta facultatea, se angajase undeva, muncitoare, numai și numai ca el — fostul coleg,' acum soț — să-și poată continua studiile. Și îl iubea și acum la fel. El o luase tot din dragoste. Și o iubea și acum Ia fel — zicea. Ea — iși dorise un copil. El — iși dorise un copil. N-au putut să-1 aibă împreună. Atunci au

înfiat... doi copii, de la Casa copilului. Și-i iubeau ca pe propriii lor copii.Pentru Nu pledau la fel de multe :Ea — a refuzat să-și continue studiile, chiar și după ce el a ieșit inginer, după ce a început să insiste in acest sens. „îmi place meseria pe care o am, copiii îmi ocupă tot restul timpului — nu vezi ? 1“ — îi răspundea.El a refuzat să vadă că treburile casei — 'chiar și de două ori pe săptămină — joia și sîmbăta, de la 18 la 24 — sînt cu mult mai importante decît bridge-ul ; că la un film te poți duce și cu soția, ba și cu copiii, uneori — a continuat să meargă singur. („Dacă nu mai vrei să te cultivi, te privește — eu, unul, nu pot altfel").Ea — a început să-i atragă tot mai serios atenția că... de unde imediat după absolvire venea cîteodată acasă, „afumat", de Ia o vreme vine beat turtă 1,Și au urmat, la rînd : beții, certuri, despărțiri, împăcări, beții, certuri, despărțiri... ș.a.m.d. în ultimii cinci ani, de pildă, s-au certat — în medie — de 10 ori pe an — cam o dată pe lună. Mereu din cauza beției, cam la 2—3 certuri o dată ea luîn- du-și copiii în brațe și piecînd...Mereu jură că se lasă de băut... Și mereu a luat-o de la capăt.— Așa nu se mai poate 1 Nu mai am tăria să o iau iar și iar de la capăt. Acum sintem despărțiți de peste un an : și de a- proape un an n-a mai băut. De-aia vă cer un sfat, ce să zic mîine : să zic Dă ? 1 să zic Nu ?! Să ne împăcăm și să ne refacem căminul ?Prin natura profesiei, prin jocul întîm- plării am văzut destui oameni in momente de cumpănă ale vieții, in momente grele, precedate de nopți și nopți de nesomn, de zeci de întrebări și răspunsuri ! De data aceasta însă, nici judecătorul, nici noi, nu ne-am putut pronunța. Omul care trebuia sfătuit nu se afla de față... *

Drept pentru care am pus mîna pe condei. Poate, cine știe, citind ultima dintre replicile soției sale... pus mina pe con-
Din caietul
grefierului

„Este adevărat, onorată instanță, in timpul 
încăierării subsemnatul am lovit-o pe re
clamantă astfel incit aceasta a avut nevoie 
de 65 zile îngrijiri medicale. Declar însă 
cinstit că nu am lovit-o cu ciomagul, așa 
cum scrie in rechizitor, ci cu furca, ceea 
ce schimbă cu totul situația, pentru că furca 
nu fusese adusă de mine, ci de un alt 
participant la încăierare, pentru că dacă, 
acesta nu aducea furca eu 
ce o lovi",(Tribunalul județean2 604/’75, fragment din culpatului.)

nu aveam cu

Ilfov, susțineriledosar in
„N-am furat oaia, onorată instanță, 

luat-o numai in brațe ; iar cind i-am 
drumul, i-am dat drumul nu pentru 
ar fi strigat la mine paznicul si eu m-aș 
fi speriat, ci pentru că, din intîmplare, 
tocmai atunci mi-am dat seama că oaia 
nu e a mea, ci a C.A.P.-ulul, oile mele fiind 
acasă, închise in fare".(Fragment din ale lui Vasile S„ Ilfov, dosar penal

am 
dat 

că

motivele de recurs Tribunalul județean 1 723/75).
Titus ANDREI

este nu numai aspecte ale unui act psihosocial, iar orice modificare a lui trebuie să țină seama de comportamentul psihic al bolnavului, de starea sa socială, de educația, cultura și obiceiurile sale alimentare. Datorită progreselor înregistrate, dietetica constituie astăzi mijlocul prin care se pot modifica tare dobîndite sau moștenite. Ea este de fapt o intervenție biochimică în metabolism cu ajutorul ■ căreia putem ameliora sau, dimpotrivă inhiba acțiunea unor enzime și hormoni, astfel incit bolnavul să a- jungă Ia un echilibru în starea sa de’ sănătate. Un exemplu viu : pe baza numai a unei alimentații corecte dietetice, Centrul de nutriție a obținut normalizarea grăsimilor din singe la peste 2 500 de dislipemici și, prin aceasta, a prevenit de fapt apariția infarctului miocardic la tot atiția pa- cienți tineri și apti de muncă. Este bine să știm, cînd sintem suferinzi, că dietoțerapia este adesea mult superioară oricărei medicații, (nu întîm- plător peste 50 la sută din tratamentul bolilor spitalizate se bazează pe dietoterapie), în special atunci cînd regimul alimentar apare nu ca o frustrare de lucruri „bune" (mîncă- ruri gustoase, picante), ci ca o posibilitate de a-și alcătui fiecare, după gust șt nevoile organismului, o hrană cît mai completă și gustoasă. Niciodată nu se va vindeca o gastrltă, un ulcer, enterita acută sau cronică etc. fără un regim alimentar corect, prescris de medic și respectat de către pacient cu conștiinciozitate.Este bine să cunoaștem aceste lucruri fiecare dintre noi, indiferent de virstă, sex sau profesie. Sînt convins că prin explicarea pe baze- științifice a unor obiceiuri alimentare nesănătoase orice om, conștient de faptul că totul se face tn interesul lui, își va modifica preferințele potrivit cerințelor propriului organism. în avantajul lui si al societății.

III

I

Elena MANTU

(Urmare din pag. I)șantierul să se afle într-un „virf" de activitate. Dulgherii din brigada lui Gheorghe Lungu, betoniștii conduși de Vasile Bordea, lăcătușii lui loan Rakoți sînt cei care, prin executarea în avans a lucrărilor de închidere și montaj cu două luni mai devreme au asigurat un ritm susținut de lucru, în creștere permanentă pe șantier. De fapt, aici, la Dumbrava — Neamț, a munci este sinonim cu a munci foarte bine. Este o convingere întărită și de izbînzlle brigăzilor de montori conduse de Gheorghe Stanciu și Neculai Dobre. Lor Ii s-a încredințat montajul întregii linii tehnologice de la fabrica PAL. Și fac acest lucru cu o dăruire profesională demnă de bunul renume al acestor veterani ai șantierelor. „în fiecare zi din această iarnă, montăm cit in trei zile din vara trecută — ne spun ei. Toate utilajele ne sînt aduse ,,la scară", sortate și așezate in ordinea în care urmează să intre în montaj. Tn plus, avem și condiții bune de lucru. După cum vedeți afară este o temperatură de —11 grade, iar aici de +14. Să tot lucrezi, chiar și pe timp de iarnă".Graba celor două brigăzi de montaj reprezintă de fapt un record de invidiat, datorat, înainte de toate, bunei organizări a muncii, spiritului de ordine și disciplină în care se lucrează permanent.încă un fapt demn de subliniat i colaborarea rodnică cu furnizorii do utilaje tehnologice. Atît întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Reghin, cît și U.C.R.U. din Vatra Dornei, înțelegînd cerințele acestui șantier, au trimis utilajele contractate cu 2—3 luni în devans. Bine ar fi că acest exemplu să fie urmat și de conducerea U.C.R.U. București, care s-a grăbit să factureze utilajele contractate cu mult timp înainte, deși ele nu au sosit la destinație nici astăzi, după două luni de întîrziere. O problemă care se cere a fi rezolvată de urgență.
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FAPTUL Primire la primul ministru al guvernului

I

DIVERS
Doi băieți

9

si o fetită» »
Agurița Stanciu, cooperatoare 

din comuna Măgura, in virstă 
de 24 de ani, a născut la mater
nitatea din Bacău trei gemeni : 
doi băieți și o fetiță. Toți trei 
sint dolofani. Dovadă și greuta
tea lor totală de aproape nouă 
kilograme. Medicul Georgeta 
Zichil ne-a informat că nu mai 
puțin de 200 de copii născuți in 
ultimul an la maternitatea din 
Bacău sint gemeni, iar in pri
mele zile ale acestui an, in a- 
ceeași maternitate, 
alte șase perechi.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, a primit, sîmbătă dimineața, pe ministrul comerțului exterior al Republicii Democrate Germane, Horst Solie, aflat în țara noastră în fruntea unei delegații economice guvernamentale.In cadrul convorbirii s-a apreciat pozitiv cursul continuu ascendent pe care îl cunosc relațiile economice, de cooperare in producție și tehnico-ști- ințifice dintre cele două state. Au fost analizate totodată problemele legate de extinderea schimburilor co

merciale și dezvoltarea cooperării industriale In perioada anilor 1976— 1980.Au participat Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și loan Ciolan, adjunct al secretarului Consiliului de Miniștri.A fost de față, de asemenea. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de caldă cordialitate. (Agerpres)
Semnarea unor documente privind schimburile 
comerciale intre România și R. 0. Germană

s-au aflat

»„Nea Nicu“. Așa cut, așa era chemat unde unde trebuia nădejde. Nea tipograful, a ieșit la pensie. După 42 de ani de meserie. După mii și mii de nopți albe petrecute în tovărășia plumbului topit. Tipografii din Slobozia (unde a muncit în ultimii ani) și prietenii săi apropiați (ziariștii de la „Tribuna Ialomiței") l-au sărbătorit, i-au urat viață lungă. „Nea Nicu“ și-a pregătit un înlocuitor de nădejde în aceeași meserie ; pe fiul său.

era cunos- la locul munca era mai grea și pus un umăr de Nicu Rădulescu,

Vechimea
arcanului

Arcanul este un foarte frumos 
li vioi joc bărbătesc specific rit
murilor din nordul Moldovei, joc 
nelipsit de la petrecerile popu
lare. întrebare : De cind credeți 
că datează acest vechi joc popu
lar ? încă de pe vremea lui 
Ștefan cel Mare. La această con
cluzie au ajuns specialiștii care 
au analizat cu atenție o frescă 
de pe un perete de la mănăstirea 
Humorului, județul Suceava. Ar
gumente in favoarea opiniei lor t 
aranjamentul in linie al dansa
torilor, dar mai ales poziția bra
țelor lor specifică renumitului 
joc popular.

Inițiativă...
9

circulantă
'ii .'tf-- mw..!•>.(, ndirinrLucrătorii miliției județene Maramureș, în colaborare cu ea-; drele didactice de la Liceul de muzică și arte plastice din Baia Mare au organizat, în rîndul elevilor acestui liceu, un interesant și atractiv concurs : „Cel mai bun afiș pe teme rutiere". Rezultatul : peste 100 de lucrări executate în ulei și tempera, unul mai sugestiv decit altul, ilustrînd marile răspunderi din domeniul circulației, cu deosebire față de bătrîni și copii. Cele mai frumoase afișe au fost premiate și vor fi editate pentru uzul educației rutiere. Cu alte peste 50 de lucrări s-a alcătuit o expoziție itinerantă, pentru ca tot mai mulți să le admire, dar și să învețe din tîlcul și mesajul lor. O inițiativă căreia îi dăm cale liberă. Adică să circule și prin alte județe.
Omenie

Banul altuia arde buzunarul. 
Așa a gîndit și loan Popa din 
Alba Iulia (strada Mărăști 26) 
cind a găsit pe strada sa o mare 
sumă de bani. Om cinstit, loan 
Popa s-a dus imediat la miliție. 
Așa a procedat și Margareta Sal- 
cău din Teiuș, care a găsit tot 
pe stradă un teanc de bani. De 
prisos să mai spunem că păguba
șii, care iși confundaseră buzu
narele cu străzile, au sărit in sus 
de bucurie. Au și avut pentru ce.

În prăpastieZi de ianuarie, la ceas de a- miază. Tractoristul C. Pascu (în virstă de 29 de ani), de la întreprinderea Energoutilaj București, grupul de șantiere Cluj, transporta stîlpi din beton pentru o linie electrică aeriană. La un moment dat, scăpînd controlul volanului. C. Pascu s-a răsturnat cu tractorul într-o prăpastie, pierzîndu-și viața. Organele de anchetă efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor acestui trist accident.

că i se fu- proprietate 850 (I-TM- început de scurt timp,

| Hoțul
1 9

| de păgubaș

IHopota Ștefan Miuțescu din Lugoj (strada Teodor Neculuță nr. 9) s-a prezentat tare amărît
Ila miliție, reclamînd rase autoturismul personală — un Fiat
1 3655). Cercetările auîndată. Și, în foartea fost găsită și mașina : stătea ■ răsturnată la marginea orașului, 

j In punctul numit de localnici i Dealul Viilor. Cercetările au 1 continuat, pentru a fi prins șihoțul. Și a fost prins. Cine credeți. că era ? Nu era altul decit I însuși Hopota Ștefan Miuțescu.„Misterul" furtului și al recla- mației a fost repede dezlegat : I primitul Hopota pornise la drumfără a avea permis de conducere auto. Minciuna cu hoțul a fost ■ ca să-l „acopere" de conducerea I Ilegală a mașinii. Dar minciuna ■ are picioare scurte, chiar și pe... ■ patru roți.

I 
I
I
I
I
I
I

Rubrică redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

Scînteii'
I

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi exprim plăcerea și apreciez faptul că am primit din partea Excelenței Voastre un mesaj de bune urări cu ocazia Zilei naționale a Thailandei și a zilei mele de naștere.Vă rugăm să acceptați cele mal sincere mulțumiri din partea poporului thailandez și a mea personal, împreună cu cele mai calde urări de bine. De asemenea, ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie dintre națiunile noastre vor fi tot mai strinse in interesul și pentru progresul reciproc.

BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Thailandei

Vizita vicepreședintelui Comisiei
Comunității Economice Europene

Trei decenii de la proclamarea

Republicii Populare Albania

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Simbătă dimineața a fost semnat la București, In urma tratativelor desfășurate într-o atmosferă tovărășească șl de Înțelegere reciprocă, Acordul comercial privind schimburile de mărfuri pe perioada 1976— 1980 între Republica Socialistă România #1 Republica Democrată Germană.Potrivit documentului, care prevede o dublare a schimburilor comerciale, comparativ cu volumul perioadei 1971—1975. România va livra in R. D. Germană mașini-unelte, motoare electrice, utilaj energetic și metalurgic, locomotive Diesel hidraulice, centrale telefonice automate, convertizoare de medie frecvență, e- chipament petrolier, vagoane, Încărcătoare hidraulice, buldozere, autoturisme de oraș și de teren, produse chimice, agroalimentare, mobilă, materiale de construcții, bunuri de consum și altele.La rîndul său, R. D. Germană va exporta în România mașini-unelte, utilaje metalurgice, pentru construcții, mașini și instalații pentru industriile minieră, chimică, textilă, a- limentară și poligrafică, cargouri,

nave frigorifice, elemente hidraulice, produse ale mecanicii fine, opticii, chimiei, bunuri de consum etc.Acordul a fost semnat de Ion Pă- țan, viceprim-ministru al guvernului. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și da Horst Solie, ministrul comerțului exterior al R. D. Germane.Cu aceeași ocazie, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Gerhardt Nitzschke, adjunct al ministrului comerțului exterior al R. D. Germane, au semnat Protocolul privind schimburile da mărfuri pe anul 1976
4rIn cursul după-amiezii, delegația economică guvernamentală a R. D. Germane a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.A fost de față Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.(Agerpres)

Intre 8 și 10 ianuarie, Christopher Soames, vicepreședinte al Comisiei Comunității Economice Europene, a făcut o vizită în țara noastră, la invitația Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționala (A.D.I.R.I.).Cu acest prilej, oaspetele a ținut o conferință la A.D.I.R.I. pe tema „Dezvoltarea relațiilor economice eu

ropene după Conferința pentru securitate și cooperare în Europa".In cursul șederii sale în România, Christopher Soames a fost primit de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și de George Macovescu, ministrul afacerilor externe.
Solemnitatea înmînării ordinului

„Meritul cultural" clasa I Teatrului Național din CraiovaSimbătă a avut loc la Craiova solemnitatea prilejuită de înminarea ordinului „Meritul cultural" clasa I Teatrului Național din localitate, distincție acordată prin decret prezidențial cu prilejul aniversării a 125 de ani de la înființare, pentru contribuția la educarea civică și estetică a maselor.înalta distincție a fost Inminată de tovarășul Gheorghe Petrescu, prim- secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., președintele consiliului popular județean.

în numele celor distinși. Alexandru Dincă, directorul Naționalului craio- vean, a mulțumit conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înalta apreciere, angajindu-se, în numele colectivului artistic, să promoveze cu mai multă fermitate dramaturgia originală contemporană românească, să contribuie astfel la înfăptuirea programului ideologic adoptat de Congresul al XI-lea al P.C.R. (Agerpres)
0 SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT

PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"MARAMUREȘ. în comunele Bă- scști, Sălsig și Săliștea de Sus au intrat în funcțiune dispensare medicale moderne. Cele trei dispensare dispun de cabinete de specialitate pentru adulți și copil, puncte farmaceutice, locuințe pentru medici, iar cel de Ia Băsești are în plus o maternitate și un cabinet de stomatologie, urmînd a servi populația din 17 sate situata în zona „Codrului". (Gh. Rusa).TIMIȘ. Se lucrează la modernizarea drumului Surduc—Fîrdea — Nădrag pe o lungime de 21 km. în cincinalul recent încheiat, în județul Timiș au fost asfaltate și modernizate drumuri în lungime de peste 230 kilometri. Pentru perioada. 1976—1980 se prevede executa^ rea de îmbrăcâminți a.șfaltlce..,^pe p... 400 km drumuri și piptruiiieș, .a,'A, tot atitor drumuri ' de pămînt. La. v finele actualului cincinal. toate centrele de comună, precum- și o mare parte din sate, vor avea asi- gurată legătura cu drumuri asfaltate. (CezarTimișoara pe Ioana).Ianuarie, din acest lorMEHEDINȚI. Ieri, 10 40 de locatari — primii an — au primit cheile noilor locuințe situate în blocurile C-3 și C-4 din noul cartier Aluniș al municipiului Drobeta Turnu-Severin. Zilele acestea urmează să se facă recepția la un nou bloc cu 88 de apartamente, situat în cartierul Crihala. Tot aici, pînă la finele celei de-a doua decade din această lună va mai fi dat in folosință încă un bloc de aceeași mărime. Pentru cei mici, se pregătește inaugurarea, peste cîteva zile, a unei creșe și grădinițe cu 300 locuri — obiectiv care se află în fază de finisaj. Numai din 1971 și pînă în prezent, în județul Mehedinți s-au dat spre folosință oamenilor muncii 6 040 apartamente. (Virgillu Tătaru).OLT. Satele de pe meleagurile județului devin tot mai frumoase, lsi sporesc zestrea lor edilitară. în comuna Slătioara a fost inaugurată o baie populară prevăzută cu .24 de dușuri, frlzeție șt coafură. Esta adevărat că nu-1 o noutate de ultimă oră, deoarece In județul Olt funcționează 33 de asemenea obiective. în alte cinci localități — Do- broteasa, Băbiciu, Scărișoara, Cor- bu și Movileni — se află tn stadiu final de construcție noi băi populare. (Emilian Rouă).SATU-MARE. Oșenif merg cu drag în orașul din „țara" lor, adică la Negreșți-Oaș. Merg cu drag pentru că orașul sa dezvoltă, de-

(Urinare din pag. I)cu faianța ca paiul copt de secară. La parter — vi- ■ trine și iar vitrine, magazine după magazine. între blocuri a rămas liceul „A- lexandru Sahia" ca un simbol, păstrind aici numele celui care a scris despre dramele, despre lupta și visurile muncitorimii, adică ale foștilor locuitori din a- ceste mahalale.Șoseaua este gata pînă la „Postăvăria română", in prima ei treime. Circa 6 400 apartamente, 6 400 de familii noi, necunoscute In acest pămînt.Majoritatea sint muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni și funcționari la „Postăvăria română", „Filatura română" și „Electro- aparataj", întreprinderi rămase pe șosea, dar și la „Metalurgica", „Electronica", „Mecanica fină", marile întreprinderi „23 August" și „Republica" și la cea mai mare întreprindere de panificație din Capitală „Titan". Cel mai industrial sector al Capitalei iși schimbă fața in mod substanțial, și-și adună oamenii aproape de locurile de muncă.A doua treime e o mișcare frămintată, oameni, mașini, betoniere, excavatoare și o pădure de macarale.

TRANSMIT <frumos. Cîteva obiec- se află în pragul învine tot mal tive edilitare dării lor în funcțiune. Astfel, cursul acestui an se construiesc și vor fi predate la cheie 120 de a- partamente, din care 60 vor fi gata încă în acest trimestru. Se vor construi, de asemenea, un hotel turistic cu 120 de locuri și' un restaurant. o școală cu 8 săli de clasă, va fi supraetajată policlinica. Rețeaua de apă se va extinde cu 0,5 km, iar cea de canalizare — cu 2 km etc. Locuitorii orașului s-au angajat să efectueze, în acest an, la diferite obiective edilitar-gos- podărești, lucrări de muncă triotică in valoare de 2 350 000 (Octav Grumeza).
l MUREȘ. La Tîrgu-Mureș inaugurat ieri, 10 ianuarie, un ' patinoar aparținind clubului '.tivcalității, vestiare cu. apă gheață toare, iar muzica transmisă stația de amplificare completează atmosfera plăcută de care au beneficiat in prima zi aproape 500 de iubitori ai sportului pe patine. (C. Pogăceanu),

palei.s-a nou spor- ■„Voința". Situat în centrul lo- patinoarul este dotat cu încălzite, instalații sanitare caldă. Seara, oglinda de este iluminată cu reflec- prin

DÎMBOVIȚA. în anotimpul călduros. imprejurimile orașului Tîr- goviște oferă o imagine plăcută. Sint zeci și zeci de hectare cultivate cu legume. Această veche Îndeletnicire se va extinde. Consfătuirea județeană a legumicultorilor, desfășurată la Tîrgoviște, a. prilejuit un util schimb de experiență, in cadrul căruia au fost evidențiate posibilitățile și căile de sporire a pioducției legumicole atît în fermele specializate ale unităților a- gncole de stai și cooperatiste, cit și in gospodăriile cetățenilor. A fost adoptat un program de măsuri privind dezvoltarea legumiculturii și culturii cartofului, în perioada 1976—1980. (Al. Dumitrachc).VRANCEA. Au fost încheiate lucrările de amenajări pentru irigații din sistemul Biliești—Slobozia Ciorăști. Prin intrarea in funcțiune a acestuia sa asigură Irigarea a 12 000 hectare teren aparținînd mai multor unități agricole cooperatiste și de stat din această zonă. De asemenea, prin lucrările de desecare executate va fi ameliorată o suprafață de 3 459 hectare teren agricol ; alte 1 540 ha sint scoase de sub amenințarea inundațiilor ca urmare a operațiunilor de regularizare efectuate pe cursurile de apă. (Dan Drăgulescu).
La etajul opt stăm de vorbă cu dulgherii care bat cofrajele, la etajul șapte cu beloniștii, la șase cu zidarii care așază rapid cărămizi albe, mari, ușoare din beton celular autoclavizat. Și admirăm balcoanele rotunde ce se toarnă din beton înainte de zidire, se ridică cele mai blocuri de pe șosea. Aici mari Inăl-

BOB : 30 de echipaje la campionatele europene de 
tineretPrimul mare eveniment sportiv Internațional al anului care va fi găzduit de țara noastră — campionatul european de bob pentru tineret — se va desfășura la Sinaia in zilele de 24 și 25 ianuarie. La competiție și-au anunțat pînă în prezent participarea cite trei echipaje din zece țări : R.D. Germană. R.F. Germania. Ita-

lia. Anglia, Austria, Elveția, Belgia, Spania, Franța și România. In program figurează numai Întreceri pentru echipajele de două persoane.Campionatele europene pentru tineret se vor desfășura pe pîrtia betonată, care Junea viitoare va fi dată in folosință pentru primele antrenamente.In cîteva rînduriRUGBI. Noua ediție a competiției Internaționale de rugbi „Turneul celor 5 națiuni" a fost inaugurată sîmbătă. odată cu desfășurarea jocului Scoția — Franța care a avut loc Ia Edinburgh. Rugbiștif francezi au obfinut victoria cu «corul de13— 6 (7—3).TENIS. Sîmbătă, la Brașov, tn cadrul turneului internațional de tenis pe teren acoperit,. D. . Hărădău (România) i-a ’n.vins' :u Ț—Q. ,8—.3, 7—5 -pe- sovieticul -K. ■r’ug^iev. Hă- rădău 11 va .ntîlni în finala pf’ob^f . pe T. ‘ Emmrich (R. Dl ’'Gerrnâhă), ' care l-a eliminat cu 6—3, 6—4 pe maghiarul J. Benyk. Astăzi vor avea loc cele două finale ale concursului : simplu șl dublu masculin.HANDBAL, tn sala „Victoria" din Ploiești au fost reluate sîmbătă jocurile campionatului național masculin de handbal. Iată primele rezultate Înregistrate : Dinamo Brașov — A.S.A. Tg. Mureș 33—20 ; Minaur Baia Mare — C.S.M. Borzești 30—25 ; Știința Bacău — Universitatea Cluj- Napoca 24—23.TENIS DE MASA. La Brighton au luat sfîrșit campionatele internaționale de tenis de masă ale Angliei, în finala probei de simplu masculin, suedezul Si Bengtsson, l-a învins cu14— 21, 21—19, 21—13, 13—21, 21—16 pe iugoslavul A. Stipancici. La feminin, a terminat învingătoare J. Ham- mersley (Anglia), care în finală a dispus cu 21—13, 21—10, 21—13 de suedeza A. Hellman.

SCHI. Proba de coborîre din cadrul concursului internațional masculin de schi de la Wengen (Elveția) contînd pentru „Cupa Mondială" a revenit austriacului Franz Klammer, cronometrat cu timpul de 2’40”36/100. în clasamentul „Cupei Mondiale" conduce Piero Gros (Italia), cu 100 puncte, urmat de Stenmark (Suedia) și Klammer (Austria), cu cite 81 puncte.

(Urinare din pag. I)

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare AlbaniaCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării republicii, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, Prezidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Albania, poporului frate albanez, cele mai sincere felicitări și un cordial salut tovărășesc.Poporul român urmărește cu mult interes și se bucură din toată Inima de rezultatele obținute de harnicul popor albanez și-i urează noi succese în dezvpltarea și prosperitatea continuă a Albaniei socialiste.Reafirmăm convingerea noastră că relațiile de prietenie tradițională dintre cele două țări se vor dezvolta și mai mult, în interesul popoarelor român și albanez, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Izvorul de energie 
de la Fierze

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 și 14 ianuarie. In țară : Față de zilele anterioare, se așteaptă unele modificări în aspectul vremii. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Se vor semnala precipitații locale sub formă de burniță, ploaie și ninsoare, mai ales în nordul țării. Vintul va sufla potrivit, cu intensificări în nordul țării. La munte va ninge viscolit. Temperatura aerului va înregistra o scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, mal coborite în estul Transilvaniei, iar maximele intre minus 4 și plus 6 grade, izolat mai ridicate in primele zile Pe alocuri, in sudul țării, ceață slabă. In București : Cerul va fi variabil. mai mult noros, favorabil precipitațiilor slabe. Vînt potrivit. Temperatura va înregistra o ușoară scădere. Ceață slabă.
București, venind de la Vaslui cu 11 membri ai familiei, care, la un moment dat, toți erau betoniști.Zugravii finisează, încheie și consfințesc nașterea a încă unui bloc in capătul străzilor Cocoștîrculul, Girafei și a celor 14 străzi celebre altădată, toate cu numele... Petrescu.

...A fost odată o periferie
cu nume de haiduc

țațe lingă piața Pantelimon, numite blocul 55 și blocul 59-60-monolit, care vor a- vea cita 14 etaje, cu magazine la parter și la etajul I. Stăm de vorbă aici cu zidarul Corcodel Iop. venit acum 18 ani de la Scurtu de lingă Videle, și aflăm că după ce a lucrat la zidirea edificiului Nord-Ho- tel, la Teatrul de operă și balei, la cinematograful „Drumul Sării", la atîtea și atitea blocuri în Drumul Taberei, a venit aici cu e- chipa lui Dumitru Ion. Be- tonistul Tudose Gheorghe e numai de 7 ani constructor, dar s-a li stabilit în

„în anul 1976, cam pe vremea aceasta, ne spunea la o întrunire, prin luna mai, deputatul orășenesc tovarășul Popa Ion. vor fi gata construcțiile de pe aripa stingă a Șoselei Iancului (păstrindu-se clădirile cu mai multe niveluri șl cu personalitate arhitectonică), precum și ultima parte a șoselei, de la fostul restaurant „Laminorul" pînă la Oborul vechi. Atunci se va ataca și ultima relicvă — Calea Moșilor. Cineva „s-a pîins" că șoseaua nu mai are nici un restaurant. Deputatul l-a invitat să meargă jos, „la debarcader", pe

malul micului lac din parcul „23 /August" să vadă in lucru unul dintre cele mai mari și mai originale restaurante din zonă. Nu știu dacă tnsă toată truni rișul ......reșean, sau pe terasa albă ce se ridică direct din apă în fata insuliței cu sălcii.Așadar, in anul următor, la mai puțin de trei ani de la prima cărămidă, șoseaua tși va încheia complet arhitectura, oferind peste ■ 15 000 de apartamente. Jos, in albia rîului Colen- tina, va fi gata atunci și lacul de agrement Pante- limon-Cernica, in prezent cu malurile betonate, cu podul de peste riu înălțat, cu hârcile și vaporașele circulind încă de vara cută. Ștrandul iși ține el porțile deschise, tot atunci, tuturor și mai noilor locuitori ai șoselei.Din tot ce era, nu s-a păstrat decit numele. \Un nume ce amintește de un haiduc ce se numea Pantelimon. Numele acesta a căpătat astăzi cu totul altă semnificație. Ecoul depărtat ai trecut s-a dus cu lui. Răsună acum, șoseaua, ecoul da aramă al timpului ca vine.

cel invitat a fost, eu l-am văzut. Curînd joseaua se poate Inia o bere sub acope- lul ascuțit, maramu-

tre-Și de ales

alt ecou, timpului tristețea pe toată

trebuie să figureze problemele care privesc organizarea temeinică a muncii in fiecare unitate agricolă și formație de lucru, pentru a se asigura folosirea rațională a mijloacelor mecanizate și forței de muncă și, pe această bază, executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor. In acest context trebuie acționat mai ferm, mai perseverent pentru a schimba deprinderile de muncă, pentru a introduce și în agricultură spiritul de organizare, disciplină, exactitate și punctualitate proprii activității industriale. Cu alte cuvinte, încă de pe acum toți cooperatorii trebuie să știe exact — in cadrul fermei, brigăzii sau echipei — ce volum de lucrări au de executat, cind va începe și cind se va termina o anumită lucrare. Legat de aceasta, se impune ca. odată cu aprobarea planului de producție, să se stabilească măsurile' ce se vor întreprinde în vederea aplicării experimentale a prevederilor din proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste.Experiența a demonstrat pe deplin că acolo unde adunările generale au dezbătut deschis, fntr-un spirit de înaltă exigență și combativitate, problemele esențiale ale producției, activitatea generală a cooperativei a progresai, climatul de muncă, ordinea și disciplina, spiritul de răspundere pentru realizarea producțiilor prevăzute și gospodărirea averii obștești s-au întărit. Informările ce vor fi prezentate de consiliile de conducere, ca și intervențiile cooperatorilor în cadrul dezbaterilor din adunări nu trebuie să abunde de cifre ; ele trebuie să evidențieze experiența bună, dezvăluie neîmplinirile și, in deosebit, să pună accentul pe măsurile organizatorice și tehnice menite să ducă la îndeplinirea prevederilor cuprinse in planul unității, al fermei sau echipei, astfel ca tot ce se decide să aibă o maximă eficientă in viata cooperativei, ca fiecare cooperator să de făcut pentru a cinile ce-i revin.Căile de acțiune le de măsuri ce billte trebuie să ducă la angajarea fermă și cu răspundere a tuturor cooperatorilor la îndeplinirea sarcinilor din plan, hotărîrile adunării generale fiind obligatorii pentru toți membrii cooperativei agricole respective. Iar aceasta să se vadă din tot ceea ce se întreprinde, practic, după încheieiea adunării : desfășurarea unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare, fertilizarea unor suprafețe cit mai mari cu îngrășăminte naturale, pregătiri temeinice pentru cultivarea legumelor, îngrijirea exemplară a animalelor.Este o îndatorire principală a organelor și organizațiilor de partid, a organelor agricole județene 6â urmărească ca adunările generale din cooperativele .agricole să aibă un profund caracter de lucru, o desfășurare cit mai fructuoasă, materializată prin cit mai-multe propuneri și idei valoroase care să îmbogățească programele de măsuri menite să asigure înfăptuirea planurilor de producție și a angajamentelor în întrecere.

Se Împlinesc astăzi treizeci de ani de la un memorabil eveniment în istoria poporului albanez — proclamarea de către A- dunarea Constituantă, creată în urma alegerilor din 1945, a Republicii Populare Albania. Survenit la scurt timp după eliberarea tării de sub jugul fascist, actul de la 11 ianuarie 1946 a marcat începutul unei perioade de adinei prefaceri și importante realizări în toate domeniile vieții sociale, în opera de edificare a socialismului.Jubileul R.P. Albania are loc la confluența intre vechiul și noul plan cincinal. Actualul cincinal 1976—1980 se sprijină pe temelia solidă a realizărilor dobîndite pină acum de poporul albanez în făurirea vieții noi. „Tara de păstori" — cum era denumită Albania în trecut — și-a făurit în anii socialismului un sector industrial diversificat; cu importante ramuri moder- » ne cum sint metalurgia. chimia, ener- gia electrică, industria construcțiilor de mașini. a materialelor de construcții, și-a creat o agricultură socialistă în continuă dezvoltare, iar nivelul de trai, material și spiritual al poporului ei s-a îmbunătățit an de an. Astăzi. în mai puțin de patru zile, țînăra industrie albaneză realizează o producție echivalentă cu valoarea întregii producții industriale a anului 1938 și în numai două zile furnizează o cantitate de energie electrică egală cu cea obținută în același an antebelic.Redăm, în cele ce urmează, cîteva secvențe privind unele realizări ale industriei energetice albaneze....Intr-un defileu sălbatic din munții Dejes

se poate afla Întreaga istorie a dezvoltării a- cestei importante ramuri industriale. O expoziție a electrificării Albaniei amplasată în incinta marii hidrocentrale de la Vau i Dejes și deschisă în permanentă vizitatorilor redă in mod sugestiv evoluția acestui important sector al economiei naționale albaneze, an de an, treaptă cu treaptă. O importantă etapă în acest sens a fost marcată în octombrie 1970, prin încheierea acțiunii de electrificare a tuturor localităților urbane și rurale.în anii ce au urmat, activitatea pe marile șantiere ale , electrificării a continuat cu și mai multă asiduitate pentru înfăptuirea marelui proiect de construire a unei salbe de cinci hidrocentrale pe rîul Drin. Prima, cea de la Vau i Dejes cu o putere instalată de 250 000 kW a pulsat in sistemul energetic national, în cei peste patru ani de cind funcționează, multe milioane de“ ki- lowati/oră energie e- lectrică. O linie de transport o leagă de Laț, cunoscut centru al industriei chimice, precum și de Elbasan, orașul siderurgiei albaneze.La Fierze, acolo unde vijeliosul riu alcătuiește un hotar natural între regiunile Puke și Tropoje, se înalță cea de-a doua centrală de pe Drin. construcție de o mare complexitate, avînd o capacitate de 500 000 kW — dublu în comparație cu predecesoarea sa. Lucrările au debutat în toamna anului 1972, pe un teren extrem de accidentat, în condiții deosebit de grele. Situată într-o vale stîncoasă. inaccesibilă pînă acum mijloacelor de transport, hidrocentrala de la Fierze a fost ridi

cată prin munca entuziastă a constructorilor, prin efortul neprecupețit a mii de tineri voluntari. In putină vreme aceștia au deschis în munte o cale rutieră lungă de aproape 50 de kilometri. Apoi. în decurs de doi ani, au fost săpate tuneluri de cinci ori mai lungi decit s-au realizat la Vau 1 Dejes într-o perioadă de timp similară. Mii de constructori, care și-au însușit meseria pe primele șantiere ale o- biectivelor energetice albaneze, au trecut cu succes la Fierze examenul maturității profesionale. După devierea rîului, ridicarea unui prim baraj și săparea celui de-al doilea tunel de deviere a albiei, ei au trecut la amenajarea digului definitiv, cu o înălțime de 160 metri. în spatele barajului de piatră și beton s-a creat un rezervor cu o suprafață de 72 kilometri pătrati, a- dîncimea maximă fiind de 130 de metri. Iar Fierze, sătucul ui- "tat intre piscurile semețe. ieșit din anoni-^ mat odată cu dcschi-"' derea șantierului, se transformă mereu, devenind o așezare nouă, cu mii de locuitori.Hidrocentrala de la Fierze, cel mai mare obiectiv energetic din istoria Albaniei, va avea o putere echivalentă cu cea a tuturor termo și hidrocentralelor existente în această tară. Construirea ei‘ marchează incă o etapă în opera pentru realizarea a noi milioane și miliarde de kilowați/oră și care va continua cu aceeași viî- goare pe Drin și Vjo- sa, pe alte cursuri de apă albaneze pentru a asigura energia necesară amplei munci constructive oe se desfășoară în Albania socialistă.
G. BONDOC

să mod

știe ce are realiza Sar-și programe- vor fi sta-

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Albania, Nesti Nașe, cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării republicii.

General de armată în rezervă
IACOB TECLU

în ziua de 9 ianuarie 1976 a încetat din, viată generalul de armată în rezervă Iacob Teclu.Născut la 9 mai 1899 In București, a urmat cursurile liceului militar, apoi ale școlii militare de ofițeri de infanterie, pe care a absolvit-o In 1917.Devenind ofițer, și-a dedicat carierei militare întreaga energie șl putere de muncă. In primul război mondial a participat la luptele purtate de armata română impo- triva dușmanilor invadatori, distingîn- du-se prin priceperea și destoinicia cu care și-a condus subunitatea ce o comanda in aprigele Încleștări din defileele Carpa- ților răsăriteni.Desăvîrșindu-și pregătirea in Școala superioară de război, a urcat merituos treptele ’ ierarhiei militare.Animat de profunde sentimente patriotice. s-a integrat cu hotărîre în rîndulcadrelor armatei române care, la chemarea Partidului Comunist Român, s-au alăturat luptei drepte a forțelor revoluționare, antifasciste pentru scoaterea României din războiul antisovietic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. Membru al Partidului Comunist Român din anul 1943, a desfășurat. din însărcinarea partidului, o intensă activitate pentru constituirea, pe teritoriul Uniunii Sovietice, a diviziei de voluntari „Tudor Vladimi- rescu" — mare unitate românească care, împreună cu întreaga armatăCONSILIUL DE CONDUCERE AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

română, s-a acoperit de glorie nepieritoare în bătăliile duse, umăr la umăr cu armata sovietică, pentru eliberarea patriei noastre de sub dominația fascistă și înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste.După terminarea războiului, generalul Iacob Teclu s-a dedicat cu abnegație operei istorice, inițiate și conduse de Partidul Comunist Român, de făurire și întărire a armatei noastre populare. în funcțiile , de răspundere ce l-au fost încredințate s-a distins prin fermitate politică și ideologică, prin- tr-o temeinică pregătire militară, de specialitate și științifică. Devotat trup și suflet patriei, poporului, cauzei socialismului, și-a pus întreaga sa putere de muncă, energie și pricepere în slujba ridicării capacității combative a armatei noastre.A desfășurat, de a- semenea, o bogată activitate pe tărimsocial-politic și obștesc șl ca deputat în Marea Adunare Națională șl membru al Consiliului. de Stat al Republicii Socialiste România.A fost distins cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste", precum și cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.încetarea din viață â generalului de armată Iacob Teclu constituie o dureroasă pierdere. Amintirea lui va rămîne mereu vie în inimile militarilor români, ale tuturor celor cara l-au cunoscut și prețuit.COMITETUL ORGANIZATORIC AL VETERANILOR DIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST
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Pentru înlăturarea tuturor barierelor 
din calea schimburilor comerciale

Intervenția reprezentantului României în Comitetul special 
de preferințe al U.N.C.T.A.D.GENEVA 10 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară lucrările Comitetului special de preferințe al U.N.C.T.A.D. care dezbate chestiuni referitoare Ia aplicarea sistemului generalizat de preferințe, măsurile adoptate în acest scop de către țările dezvoltate.LuindRomâniei delegației tură cu cuvîntul, reprezentantula exprimat țării noastre generalizarea satisfacția în legă- sistemuluide preferințe care, ca urmare a extinderii sale recente asupra piețelor Statelor Unite, oferă noi posibilități de dezvoltare și diversificare a exportului țărilor în curs de .dezvoltare. El a arătat totodată că exporturile României, la fel ca cele ale altor țări în curs de dezvoltare către țările dezvoltate, sint încă puternic afectate de faptul că regimul prefe

rențial acordat inițial nu a fost îmbunătățit pe măsura posibilităților reale de care dispun statele Ce-1 acordă. Reprezentantul român a propus ca cea de-a patra Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, care va avea loc la Nairobi în mai 1976, să adopte o serie de măsuri vizind extinderea preferințelor la totalitatea produselor industriale și agricole de interes actual sau potențial pentru țările in curs de dezvoltare, eliminarea pe o bază preferențială a tuturor obstacolelor netarifare care afectează exportul de produse incluse în schemele de preferințe, prelungirea duratei de aplicare a sistemului, prevăzută inițial pentru 10 ani, pentru ca acesta să devină un element constant al politicii vamale a țărilor dezvoltate, pînă la lichidarea decalajului economic.
Noi perspective in fața poporului laoțianVIENTIANE 10 (Agerpres). — Pentru prima oară în istoria sa milenară, poporul laoțian a devenit stăpîn al patriei sale — a declarat Kaysone Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar din Laos, prim-ministru al guvernului laoțian, intr-un interviu acordat ziarului „Izvestia". Această victorie confirmă unul din adevărurile cele mai importante ale epocii noastre, și anume că poporul oricărei țări poate să se elibereze și să instaureze o orînduire progresistă dacă este condus de un partid marxist-leninist. în prezent, a continuat Kaysone Phomvihane, Laosul a cucerit pacea, independența, unitatea și libertatea» a-

devărată. Aceasta oferă mari posibilități pentru creșterea producției, refacerea economiei naționale, dezvoltarea bazei tehnice pentru construirea socialismului.în conformitate cu năzuințele naționale, Republica Populară Democratică Laos va respecta cele cinci principii ale coexistenței pașnice, va întări relațiile cu toate țările, indiferent de orinduirea lor politico-socia- lă, va dezvolta relații de prietenie, colaborare și înțelegere mutuală cu popoarele vietnamez și cambodgian, va întări prietenia și colaborarea cu statele socialiste pe baza internaționalismului, se spune în interviu.
Ss impune sporirea continuă a eforturilor pentru 
instaurarea unei păci trainice în Orientul Mijlociu 

Declarația guvernului U.R.S.S.MOSCOVA 10 (Agerpres). — Gu- vernul U.R.S.S. a dat publicității o declarație în problema Orientului Mijlociu, în care reafirmă poziția sa, în ajunul examinării acestei probleme de către Consiliul de Securitate. în declarație se relevă, între altele, că majoritatea statelor pornesc, în problema respectivă, de la premisa că, pentru instaurarea unei păci trainice în regiune sint necesare retragerea trupelor Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în anul 1967, asigurarea drepturilor legitime ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său inalienabil de

a-și crea un stat propriu, garantarea securității tuturor statelor din Orientul Mijlociu, a dreptului lor pentru existență și dezvoltare independentă. După ce arată că situația din Orientul Mijlociu face necesară sporirea continuă a eforturilor tuturor celor ce doresc ca în regiune să se instaureze pacea și securitatea zilei de mîine, declarația subliniază că Uniunea Sovietică va face tot ce depinde de ea, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate, pentru a contribui la realizarea cit mai grabnică a unei reglementări politice atotcuprinzătoare în Orientul Mijlociu.

Șeful statului iordanian 
a primit pe reprezentantul P.C.R.AMMAN 10 (Agerpres). — Sîmbătă la prînz, Maiestatea Sa Hussein Ibn Talal, regele Regatului Iiașemit ai Iordaniei, a primit pe tovarășul Ștefan Andrdî, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al P.C.R.La primire au participat Zeid Bifai, prim-ministru al Regatului Hașemit al Iordaniei, și Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.în cadrul convorbirii, tovarășul Ștefan Andrei a transmis Maiestății Sale Regelui Hussein Ibn Talal un mesaj cordial de prietenie din partea președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele mai bune urări pentru poporul iordanian prieten.Mulțumind, Maiestatea Sa Regele
Apel Ea intensificarea 
acțiunilor în vederea 

instaurării unui regim 
democratic în Spania 

Reuniunea plenară a Juntei 
DemocraticePARIS 10 — Corespondentul nostru transmite : La Paris a avut loc o reuniune plenară a Juntei Democratice spaniole, la care au luat parte Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, Enrique Tierno Galvan, președintele Partidului Socialist Popular, Mar- cellino Camacho, lider al Comisiilor muncitorești — sindicatele nerecunoscute de oficialitățile de la Madrid, Rafael Calvo Serer, Jose Vidal Beneyto, precum și numeroși reprezentanți ai Juntei din diverse regiuni și localități ale Spaniei.într -un comunicat, Junta Democratică anunță că reuniunea a examinat și aprobat un raport asupra situației politice actuale din Spania. Documentul subliniază „necesitatea urgentă de a realiza unitatea organică a opoziției, mijloc indispensabil pentru păstrarea inițiativei politice care va duce la instaurarea unui regim democratic".Plenara a aprobat în unanimitate propunerea adresată in acest sens Platformei de Convergentă Democratică, cealaltă principală forță de opoziție din Spania.în încheierea comunicatului, Junta salută pe democrații și muncitorii care participă la ora actuală la acțiuni și manifestații în favoarea amnistiei și a libertăților politice. De asemenea, ea cere organizațiilor progresiste și tuturor cetățenilor să intensifice acțiunile pașnice care vor deschide calea către instaurarea unui regim democratic.

Hussein Ibn Talal a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros salut și cele mai bune urări de fericire și sănătate, iar poporului român prieten multe succese, prosperitate și bunăstare.Cu acest prilej au fost evocate cu satisfacție întilnirile și convorbirile dintre cei doi șefi de stat, ale căror fezultate fructuoase au dat un nou impuls dezvoltării multilaterale a relațiilor politice, . economice, culturale și tehnice dintre cele două țări și popoare, s-a exprimat hotă- rirea comună de a acționa consecvent pentru aplicarea în viață a înțelegerilor convenite între conducătorii României și Iordaniei.Totodată, au fost abordate unele probleme ale situației internaționale actuale, îndeosebi in legătură cu instaurarea unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu.
★AMMAN 10 (Agerpres). — Sîmbătă dimineață, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Gheorghe Marcu, consilier, au fost primiți de către Salem Al Masadeh, ministrul finanțelor al Iordaniei. și Sadek AI Shari, ministru de stat pentru afacerile externe.In aceeași zi, oaspeții români au purtat convorbiri în probleme de interes comun cu Hassan Ibrahim, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe.

ITALIA

Pozițiile partidelor politice 
față de criza guvernamentalăROMA 10 — Corespondentul Ager- pres transmite : Partidele politice italiene și-au făcut cunoscute pozițiile în legătură cu modalitățile de soluționare a crizei de guvern. Direcțiunea Partidului Demo- crat-Creștin a aprobat raportul prezentat în cadrul întîlnirii de secretarul național. Benigno Zaccagnini, in care se arată că demoțrat-creștinii sint dispuși să reia colaborarea cu socialiștii și cu celelalte partide care au format vechea grupare de centru- stînga. în ce privește raporturile cu P.C.I.. Zaccagnini a declarat că P.D.C. „nu este disponibil la operațiuni care urmăresc să implice în mod direct sau indirect partidul comunist la acțiuni ale majorității".Poziția comuniștilor față de actuala criză este explicată pe larg intr-un document aprobat de Direcțiunea P.C. Italian. După ce arată că deschiderea actualei crize are consecințe negative asupra situației din țară, documentul exprimă din nou opoziția netă a comuniștilor față de perspectiva organizării de alegeri anticipate. „Direcțiunea P.C.I. consideră necesar și posibil — continuă documentul — ca criza de guvern să-și găsească în mod rapid o soluție pozitivă, așa cum o cere gravitatea momentului". în continuare, documentul arată că problema care revine din nou în atenție, după deschiderea crizei, este aceea „a unei definitive depășiri a centrului- stinga și a unei efective cotituri poli

tice". „Această cotitură nu poate fi înfăptuită fără participarea P.C.I. la conducerea politică a țării. Doar în acest fel se poate da Italiei un guvern pe deplin adecvat pentru soluționarea situației grave existente, capabil să obțină consensul muncitorilor și al marii majorități a poporului". După ce arată că, dacă nu se va a- junge la o astfel de cotitură, P.C.I. va rămîne în opoziție, documentul relevă în încheiere : „Opoziția comuniștilor, riguroasă și constructivă, va ține cont de orientările de structură și de compoziția guvernului și nu va exclude o clară angajare de responsabilități din partea P.C.I.".în cadrul unei conferințe de presă, secretarul general al P.S.I., Francesco de Martino, a reafirmat ostilitatea socialiștilor față de ideea organizării de alegeri anticipate. Pentru depășirea actualei situații, a a- rătat acesta, este necesar să fie angajată contribuția tuturor forțelor democratice, fără excepții. Cu comuniștii aflați în opoziție — a declarat de Martino — este imposibil să se înfrunte delicata situație economică a țării.Cit privește pe socialist-democratic!, aceștia și-au manifestat disponibilitatea, intr-un document adoptat de Direcțiunea partidului, pentru formarea unui guvern cvadripartit, în care să intre toate formațiile din cadrul vechii coaliții, anterioare cabinetului bipartit demisionar.
agențiile de presă transmit:

Delegația română condusă de Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut convorbiri la conducerile Ministerului Economiei Naționale, Ministerului Afacerilor Externe și Oficiului Central de Planificare din Republica Arabă Yemen. Delegația a fost primită de Yahia Jughman, viceprim- ministru al guvernului.
Sesiunea extraordinară a 

0.0. s-a deschis sîmbătă la Addis Abeba, Reuniunea, la care participă șefi de state, sau reprezentanți ai a- cestora, din cele 46 de state membre, este consacrată problemei angoleze.
în provinciile din R.D. 

Vietnam s~a incheiat activitatea de delimitare a regiunilor cu profil agricol sau silvic. Această vastă activitate, desfășurată cu sprijinul unor organisme centrale, a permis contu

rarea mai precisă a caracteristicilor și posibilităților diferitelor zone în vederea stabilirii planurilor de producție.
Senatorul Robert Byrd 

și-a anunțat candidatura 13 obținerea învestiturii Partidului Democrat în vederea alegerilor prezidențiale ce vor avea loc în Statele Unite anul acesta. Pe lista aspiranților democrați la funcția de președinle mai figurează Henry Jackson, Lloyd Bensten, Birch Bayh (senatori). Milton Shapp și George Wallace (guvernatori), Jimmy Carter și Terry Stanford (foști guvernatori). Fred Harris (fost senator), Morris Uddal (membru al Camerei Reprezentanților) și Sargent Shriver (fost candidat la vice- președinție).
Peste 7 milioane ha au 

fost împărțite țăranilor pe- 
rUUH’, de la inițierea reformei agrare, în 1968, și pînă la finele anului trecut — a declarat ministrul

agriculturii, E. Gallegos. Menținîn- du-se un indice adecvat al producției anuale agrozootehnice, în anii care au trecut de atunci s-au pus bazele adîncirii reformei agrare, în contextul general al procesului revoluționar peruan de transformări structurale.
Comitetul pentru dezvol

tare Fondului Monetar Internațional și-a încheiat lucrările la Kingston (Jamaica).
Acțiunea grevistă a lu

cratorilor din serviciile 
transporturilor subterane 
din Madrid a luat sfirșit vineri seara, în urma satisfacerii de către întreprinderea care exploatează metroul a revendicărilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață și garantarea anulării oricăror urmăriri judiciare sau administrative împotriva greviștilor, prevăzute de legislația spaniolă.
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Cînd se sparge pojghița lucitoare a mirajului

SOARTA GRIA A MUNCITORILOR IMIGRANȚI ÎN
Unul din aspectele Cele mai dureroase ale fenom enelor de criză ce bîntuie în lumea capitalului este creșterea masivă a șomajului, care afectează, în prezent, potrivit unor date incomplete, peste 17 milioane de oameni. Cel mai greu loviți de această situație sint mu ncitorii străini. Pretutindeni, ei sint primii aruncați pe porțile uzinelor și fabricilor. Au venit in țări ca R.F.G., Franța, Anglia, Elveția, în speranța unui trai mai bun. Acum se află în imposibilitate de a mai găsi de lucru. Or, acelora ce nu pot dovedi că lucrează undeva, nu li se prelungește nici autorizația de ședere în țară. După ce au trudit din greu ani și ani, trebuind să se mulțumească cu muncile cele mai dificile și mai prost remunerate, în timp ce patronii au obținut de pe urma lor profituri exorbitante, acum sint aruncați pe drumuri. Semnificative in acest sens sint extrasele de mai jos din presa occidentală :

Au venit ca oaspeți, pleacă cerșetori™ crează ca șoferi, hamali sau măturători.Sintetizînd situația deosebit de grea a imigranților, ziarul vest-german „GIESSENER ANZEIGER" scrie laconic : „Au venit ca oaspeți — pleacă cerșetori".Mii și mii de muncitori de diferite naționalități trebuie astăzi să plătească scump visurile pe care și le-au făcut da a găsi de lucru în R.F.G., continuă același ziar. Fără un ban, fără acoperiș deasupra capului, au devenit victime ale metodelor prin care diferite firme își procură forță de muncă cu preț derizoriu.Cind au venit, au găsit de lucru, dar numai atît. N-au găsit un adăpost demn de ființe umane, nici o retribuire cit de cît echitabilă și cu atit mai puțin ceea ce au sperat cel mai mult : siguranța locului de muncă, pe baza unui contract. Acum au fost concediați. Mii și mii de oameni. Mulți/ dintre ei sînt acum nevoiți să doarmă sub cerul liber.Muncitorul turc Metin Tamci a descris viața amară a imigranților

drept „negoț modern cu sclavi". Nevoiți să accepte orice muncă li se oferea, au căzut pradă conducătorilpr hrăpăreți ai. unor întreprinderi cum este firma de instalații din Wetzlar. Ziua de muncă era de minimum 10 ore. Deși au fost folosiți pentru executarea unor lucrări grele de canalizare și rane, nu spor de mult mai autohtoni, în barăcișase oameni într-o încăpere nenfobi- lată de 12 mp, plătind fiecare cite 90 de mărci pe lună. în aceste condiții, visul lor de a „pune deoparte ceva bani" s-a dovedit deșert. Și apoi a venit concedierea...Acum, pînă vor face rost de bani pentru a-și plăti biletul de tren pentru întoarcere, dorm fie sub poduri, fie pe băncile parcurilor. Negoțul contemporan cu sclavi — după cum s-a exprimat Metin Tamci — nu cunoaște indurare !

așezare de cabluri subte- au primit nici un fel de periclitate. Salariile erau mici decît ale muncitorilor Muncitorii străini locuiau proprietatea firmei. Cite

Multe mînăstiri s-au transformat în originale „agenții", călugării și călugărițele specializindu-se în plasarea acestei mîini de lucru atît de ieftine.Nu sînt puține cazurile de studente, inclusiv cunoscătoare de limbi străine care — neavind posibilitatea de a-și termina studiile în țara lor — vin în Italia, unde singura slujbă ce li se oferă este cea de servitoare. De curînd a intrat în vigoare „legea Reale", care, în capitolul referitor la cetățenii străini, stabilește că aceștia sint obligați să demonstreze că au o sursă regulată de venit, suficientă pentru a le asigura întreținerea. Majoritatea servitoarelor și aproape toți tinerii, de culoare sau nu, nu au reușit să încheie contracte de lucru și deci nu pot oferi nici un fel ranții. Ca atare, perspectiva așteaptă dierea... este una singură : de ga- care ii conce- Acestea sînt, scrie revista franceză „L'F; rress”. condițiile în care trăiesc două milioane de locuitori din-Franța, 
o mare parte dintre ei fiind imigranți

Primii la„FRANKFURTER RUNDSCHAU" proiectează lumină asupra altui aspect al problemei. Intermediari necinstiți — scrie ziarul — închiriază muncitori străini unor firme de construcții, fără să anunțe forurile în drept și fără să plătească cotizații la asigurările sociale. Acești intermediari plătesc „sclavilor" lor 3—4.80 mărci pe oră, încasează insă din partea firmelor 9 pînă la 15 mărci pe oră de fiecare persoană. Cea mai mare parte din salariul derizoriu pe

șomajcare-l primesc muncitorii străini este reținut drept chirie pentru adăposturile mizerabile in care trăiesc. Și totuși nu suflă un cuvînt de teamă să nu devină șomeri, știind că nu au nici cea mai mică șansă să găsească alt loc de muncă. Acum, cind conjunctura este în permanentă scădere, acești străini exploatați și lipsiți de drepturi sint primii concediați. Profund dezorientați, ei nu mai știu încotro s-o apuce.

„N-ai
cine areO întreprindere de Paris, din arondismentul 19.Cadot. cație din Are 240 de salariați, majoritatea imigranți. Condițiile de lucru din întreprindere — arată „L’HUMANITE DIMANCHE" — sînt extrem de grele : temperatura depășește cu mult 30 de grade din cauza cuptorului. Nu există nici un sistem de aerisire. „Muncim ca intr-o cușcă"...

decît să pleci, 
nevoiepanifi- de tine ?™Ritmul de muncă este extenuant. Se lucrează cîte 9—10 ore, fără întrerupere, nici chiar pentru o gustare. Salariile sînt incredibil de mici, în luna noiembrie, cînd Mohammed Housini. ajutor de brutar, a solicitat o mărire de salariu, i s-a răspuns : „Dacă nu ești mulțumit, n-ai decit să pleci. Cine are aici nevoie de tine 7"

in care tră- (Val-d’Oise), într-o ba- săptămînal

De revelionUzinele „Adam Opel A. G. din Russelsheim" — după cifra de afaceri realizată și după numărul angajaților, cel mai mare concern industrial din regiunea Rhein-Main — au concediat 1 250 de muncitori, scrie la rîndul său un alt ziar vest-german „FRANKFURTER ALLGEMEINE". Marea majoritate sînt italieni, greci, turci, spanioli. Mulți alți muncitori străini care se aflau acasă, pe perioada sărbătorilor de iarnă, au primit

plicul albastru™înștiințarea prin poștă că au fost con- cediați. Firește, in plicuri frumos colorate, albastre... Italienii, turcii, portughezii și ceilalți străini sint nevoiți totuși să se întoarcă în R.F.G. pentru a-și strînge bruma de lucruri. Era de datoria conducerii întreprinderii să-i anunțe pe acești oameni înainte de a pleca acasă. Dar nu a făcut-o. între timp, și alte firme au anunțat că vor proceda la concedieri. Ciți muncitori străini vor fi loviți de această nouă măsură î

Locuințe„La venirea iernii, familia L. a putut, in fine, părăsi grota ia de un an, la Osny instalîndu^se provizoriu racă, scrie cunoscutulfrancez, «L’EXPRESS». Această familie, continuă revista, se poate socoti „privilegiată" ; alți francezi — 2 milioane — muncitori agricoli din regiuni părăsite, țărani dezrădăcinați, pauperizați, muncitor! necalificați de la mine sau din industria pielăriei, sau din zonele mai obscure ale economiei, toți victime ale crizei '— locuiesc in condiții greu de închipuit.D-na L. explică de ce, împreună cu ai săi. au petrecut un an într-o grotă : „A trebuit să părăsim locuința insalubră în care locuiam. Dar unde să ne ducem ? Bidonville-ul înseamnă pentru , noi un lux ; unde puteam să găsim tabla pentru a ne construi o cocioabă ?... Așa incit singura soluție pentru noi a fost grota"...

m groteȘcoala ? 90 la sută din copiii acestor dezrădăcinați se află la nivelul cel mai de jos de școlarizare. în clasă sint puși intr-un colț izolat, iar părinții nici nu cutează să se arate : conducerea școlilor ii ignoră cu de- săvirșire.Această subproletarizare, această extremă pauperizare, chintesență a mizeriei umane, nu este o „exclusivitate" franceză : Europa „celor nouă" numără 10 milioane de „subprole- tari". Șapte la sută din populația orașului Koln (R.F.G.) este formată din acești așa-numiți „zonarzi". Chiar și Suedia și Elveția, cu toată politica lor „egalitară", au și ele lumea lor de lumpenproletari.După cum se vede, progresul nu ests valabil pentru toți : societatea industrială occidentală accentuează crunt prăpastia între privilegiați pe de o parte și dezmoșteniții soartei pe de alta" — își încheie constatările sale săptămînalul francez.
„Afluxul a fost oprit; 

cuvîntul de ordine — concediere™

Studente angajate„Țara care, datorită condițiilor de sărăcie, în special Mezzogiorno, constituie unul din principalele «rezervoare» de muncitori imigranți, Italia, adăpostește, la rîndul ei, mulți muncitori străini — după unele surse, numărul acestora ridieîndu-se la 25 000, după altele, la 40 000“ — scrie

Ca a ■ a servitoaresăptămînalul „VIE NUOVE-GIORNI". Veniți din țări africane ca Etiopia, Somalia, Mali, dar și din Spania și Portugalia, pot fi întilniți mai ales la Roma șl Milano, dar și la Torino, Bologna, Napoli. Florența, Palermo. Marea majoritate o reprezintă fetele, care sînt angajate ca servitoare, dar este mare și numărul tinerilor ce lu-
O scenă cotidiană in tel 
boccele, muncitorii străini 
de origine. Speranțele

mai multe gări din țările occidentale; cu c tevo 
in așteptarea trenului care să-i ducă înapoi in țara 
lor intr-un trai mai bun s-au dovedit deșarte 
(Fotografie din „Stern")

într-o statistică publicată de revista „DER SPIEGEL", referitoare la numărul muncitorilor străini din țările industrializate • ale Europei occidentale se arată că „această forță de muncă de împrumut", cum o denumește revista, reprezintă în R.F.G.9.4 la sută din totalul forței de muncă (respectiv 2,5 milioane din cele26.4 milioane de persoane care lucrează în această țară), în Franța 9 la sută, in Marea Britanie 7.3 la

sută, în Elveția 22,8 la sută, în Belgia 6,8 la sută, în Austria 7,9 la sută, in Suedia 5,6 la sută, în Olanda 3,4 la sută.Revista însoțește aceste date statistice de următorul scurt comentariu: „Din 1973, afluxul de muncitori străini a fost oprit, iar în ultimele luni numărul lor a descrescut sensibil. Cuvîntul de ordine in ccca ce ii privește este astăzi: „concediere".

Dl PRETUTINDENI
• PANĂ DE TELEVI

ZIUNE SI EFECTELE 
SALE. Zilele trecute, datorită unui accident a ieșit din funcțiune stația de releu care asigura retransmisia programelor de televiziune pentru orășelul american Manson. Acest lucru a a- vut efecte, neașteptate. S-a observat o creștere simțitoare a numărului de cititori in bibliotecile publice, librăriile au început să cunoască o afluență neobișnuită de cumpărători. Un meci de baschet interșcoli s-a bucurat de un număr record de spectatori. Dar ceea ce a surprins mai mult a fost faptul că străzile orășelului, de obicei se- mipustii, s-au umplut de lume. S-a remarcat chiar — lucru fără precedent, după cum scrie presa americană relatind acest episod — că „grupuri de cunoscuți se opresc pe trotuar și discută între ei". Se așteaptă cu interes reacția locuitorilor la reintrarea în funcțiune a stației de releu...

• „PASĂREA MĂIAS
TRĂ" LA TORINO. Galeria de artă modernă din Torino s-a deschis o expoziție cu- prinzînd cele mai reprezentative opere ale muzeului Guggenheim din New York — care posedă, după cum se știe, una din cele mai prestigioase colecții de artă moderne. Presa italiană consideră că cea mai prețioasă din toate piesele expuse este una din celebrele „păsări măiestre" ale lui Brâncuși. Alături de această capodoperă, vizitatorii pot admira lucrări cunoscute ale altor artiști vestiți, cum ar fi Picasso, De Chirico, Mon-- dri.an, Miro, Dali. Paralel au loc conferințe și dezbateri pe marginea artei moderne, expoziția fiind considerată unul dintre cele mai remarcabile evenimente artistice din viața orașului.

• STATISTICA ANIMA
LELOR DIN TAIGA. ->Pen- tru inventarierea" faunei din Taiga, specialiștii sovietici folosesc observațiile din elicopter. După încheierea sezonului de vînătoare, pe baza acestor observații, s-a determinat existența, între altele, a 19 000 de elani, 14 500 de mistreți, 300 000 de veverițe. Metoda prezintă însă u- nele lacune și statistica este, în aceste condiții, incompletă. Ex- perții sovietici sînt însă pe cale de a pune la punct un model matematic pentru efectuarea re- censămîntului animalelor în zonele de vînătoare din Taiga, care înglobează multe milioane de hectare.

• ÎN CĂUTAREA CO
MORII. O echipă de scafandri a părăsit recent portul neozeelandez Dunedin, intr-o temerară expediție. Ei intenționează să scoată din adîncuri aurul și alte metale nobile aflate pe vasul american „General Grant", care s-a scufundat în 1866, în timpul unei curse din Melbourne spre Londra, la aproximativ 300 mile de Noua Zeelandă. „Generalul Grant" își apără însă, după cît se pare, cu înverșunare comoara. Pînă acum, în cadrul a 19 expediții similare, 29 de persoane și-au găsit moartea. Poate că noii cutezători vor avea mai mult noroc.

® SCOICI CONTAMI
NATE. Trei la sută din scoicile comestibile pescuite în Franța conțin viruși care provoacă tulburări intestinale, se afirmă intr-un studiu bacteriologic de specialitate. în anumite cazuri, scoicile pot transmite unele forme de meningită, poliomielită, hepatită virotică și alte boli, în- trucît aceste viețuitoare sint a- devărate „capcane" pentru viruși, „filtrînd" fiecare pină la 100 litri de apă pe zi și înmaga- zinînd astfel agenții patogeni din mediul acvatic. Iar mediul în care trăiesc scoicile este tot mai alterat din cauza poluării fluviilor.

• FEBRUARIE CU... 30 
DE ZILE. „Nu avem nici o justificare. Pur și simplu nu am băgat de seamă" — a declarat directorul unei firme engleze care a oferit pe piață un calendar conținînd o serie de greșeli flagrante. Astfel, luna februarie figura cu 30 de zile, martie a- vea, de asemenea, 30 de zile, iar septembrie — 31. Greșeli similare s-au strecurat și într-un alt calendar, editat tot de o firmă londoneză. în acest calendar, septembrie avea 31 de zile, iar decembrie doar 30 1 Mii de exemplare nevîndute au trebuit retrase în grabă de pe piață în momentul descoperirii greșelilor.

• VICTIMĂ A DRO
GURILOR. Obiceiului consumului de stupefiante i-a căzut victimă, la Hollywood, actorul Ryan O’Neal, poliția descoperind în locuința sa o cantitate de marijuana. Protagonistul filmului „Love Story" a fost arestat și eliberat apoi pe cauțiune, ur- mind a compărea în fața instanței la 14 ianuarie.

• ÎNCERCUIT! DE APE.La o săptămînă după puternicele furtuni care s-au abătut în special asupra nordului Europei, trei localități belgiene sînt în continuare inundate. Ele sînt situate in bazinul fluviului Escout, între Anvers și Gând. Cei 11 000 de locuitori din Ruisbroek, Walem și Moerzeke continuă să fie încă neajutorați.
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