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De pretutindeni

Crește amploarea întrecerii 
socialiste pentru depășirea 
planului pe 1976, pentru 
înfăptuirea cu deplin succes 

a întregului cincinalASTĂZI, ADRESEAZĂ CHEMĂRI:• EXPLOATAREA MINIERĂ VULCAN: către toate unitățile din industria minieră.• SCHELĂ DE EXTRACȚIE BOLDEȘTI: către toate unitățile din industria extractivă de petrol și gaze.• STAȚIUNEA PENTRU ME
CANIZAREA AGRICULTURII FURCULEȘTI - TELEORMAN: către toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii.® TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE IAȘI: către toate organizațiile de construcții.
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După cum este cunoscut, creșterea exportului are o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea susținută economică și socială a țării, în acest sens, în expunerea prezentată la sesiunea din decembrie 1975 a Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou, eu pregnanță, cerința majoră privind realizarea cu prioritate a producției destinate exportului. Este o cerință primordială de care depinde, în mare măsură, îndeplinirea sarcinilor de plan din primul an al actualului cincinal în domeniul comerțului exterior, an in care — potrivit prevederilor — volumul total al acestuia urmează să crească cu 17,8 la sută față de realizările preliminate din anul trecut.în lumina indicațiilor conducerii partidului. înfăptuirea integrală a planului de export pe anul 1976 ridică cerința asigurării unei bune ritmicități a livrărilor. Pentru întreprinderile de comerț exterior ar constitui un important sprijin dacă ar cunoaște cu exactitate intervalul de timp cind vor primi, de la unitățile productive, mărfurile contractate.La întrebarea: care să fie acest interval de timp, răspunsul pe care-1 solicită interesele economiei este ca programele de fabricație și comenzile in acest domeniu să fie realizate in primele două decade ale fiecărei luni, începînd cu luna ianuarie. Aceasta reprezintă o sarcină de mare răspundere a tuturor colectivelor de întreprinderi care fabrică produse destinate exportului. Numai în acest fel, printr-o bună organizare a producției, întărirea ordinii și disciplinei în realizarea sarcinilor se poate asigura din timp, la cel mai înalt nivel calitativ, fondul de marfă pentru export.Nu este acceptabilă și nu are consecințe pozitive practica acelor întreprinderi care consideră că s-au achitat de obligațiile ce le revin — chiar îndeplinind integral sarcinile — dacă livrează discontinuu, pe sărite, produsele către partenerii externi : o parte la începutul lunii, alta pe parcurs, alta la sfîrșitul lunii. De asemenea, trebuie pus capăt obiceiului de a se lăsa realizarea producției pentru export la sfirșitul lunii. Aceasta generează

muncă în asalt, neritmicitate, care se pot repercuta asupra calității producției. In plus, pot fi cazuri cind unele deficiențe de aprovizionare tehnico-materială, de organizare. ce pot apărea pe parcursul lunii, să împiedice realizarea ritmică și integrală a fondului de marfă. Or, este desigur evident că aceste dezavantaje se pot preveni dacă activitatea de producție lunară se începe prin realizarea sarcinilor de export. Cel mai bine ar fi in acest sens ca producția destinată exportului să fie fabricată în prima decadă, considerîndu-se ca termen limită prima chenzină, cel mult a doua decadă. Esențial este ca pînă la sfirșitul celei de-a doua decade a fiecărei luni sarcinile lunare Ia export să fie îndeplinite.Firește, există și unele întreprinderi a căror producție este în mod preponderent destinată exportului; ca atare, ea nu ar putea fi realizată într-o decadă. Dar și în aceste cazuri este necesar să fie considerată ca o lege de activitate realizarea prioritară a sarcinilor de producție pentru export.Din aceasta se desprinde că este necesar ca pe masa de lucru a fiecărui conducător de întreprindere, centrală și minister să se afle în permanență problemele exportului. Factorii de răspundere din întreprinderi, centrale și ministere au datoria de a analiza zilnic — pe produse și grupe de produse — modul cum se realizează producția destinată exportului, în strînsă conformitate cu prevederile contractuale de ordin cantitativ și calitativ, de a lua toate măsurile pentru îndeplinirea In fiecare decadă și lună a programelor de livrare a mărfurilor către partenerii de peste hotare.Experiența arată că întreprinderile care produc pentru export au o deosebită răspundere pentru întreaga activitate de comerț exterior a țării — și aceasta, în primul rînd, prin realizarea ritmică, la timp și la un nivel tehnic și calitativ tot mai înalt, a fondului de marfă. Dacă „Tractorul" din Brașov, întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești, unități din industria ușoară, industria cimentului și a mobilei ș.a. înregistrează succese la export din primele zile și decade ale lunii ia-

nuarie 1976, aceasta se datorează tocmai atenției deosebite ce se a- cordă mobilizării întregului colectiv, folosirii din plin a potențialului tehnic și uman pentru asigurarea. in avans față de graficele de producție, a fondului de marfă ce urmează a fi livrat clienților externi. O analiză a modului de desfășurare a exporturilor in prima decadă ce a trecut din acest an relevă însă că in unele întreprinderi și centrale industriale este nevoie de o acțiune mai fermă, de mai multă promptitudine în înlăturarea oricăror deficiențe, pentru îndeplinirea e- xemplară a prevederilor contractuale. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că răspunzătorii principali pentru realizarea și livrarea la timp a mărfurilor, pentru calitatea ireproșabilă a producției la export sînt atit producătorii, adică muncitorii, maiștrii, inginerii din fiecare întreprindere, cit și lucrătorii din întreprinderile de comerț exterior. A încheia din timp contracte externe, a fabrica ceea ce se cere și a livra la termen, cu promptitudine mărfurile, a manifesta operativitate și flexibilitate în relațiile cu partenerii de peste hotare — iată cîteva din „secretele" succesului activității de export, puse în lumină de experiența multor colective de întreprinderi.Organizațiile de partid, comuniștii din întreprinderi au datoria să se afle permanent în fruntea tuturor acțiunilor pentru realizarea e- xemplară, ritmică a sarcinilor planului de export, canalizînd in acest sens forțele și capacitatea colectivelor. Atit organizațiile de partid, cit și comisiile pentru problemele de export trebuie să urmărească permanent, zi de zi, cum se realizează din punct de vedere cantitativ și calitativ sarcinile de export, cum se respectă termenele de livrare și celelalte clauze contractuale. Ca atare, programele de măsuri tehnico-organizatorice și politico-educative trebuie revizuite și completate, încit să se garanteze realizarea cu prioritate a fondului de marfă pentru export, înfăptuirea planului în acest domeniu în primele două decade ale fiecărei

Combinatul petrochimic din Pitești: o imagine din sala de comandâ
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IMPORTANTA FUNCȚIE SOCIALĂ

Măsuri de perfecționare a procesului instructiv- 
etaativ in învățămîntul primar și gimnazial

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat și adoptat un amplu program de măsuri vizînd creșterea calitativă a procesului instructiv-educativ și ridicarea continuă a nivelului de pregătire a elevilor din învățămîntul primar și gimnazial. Pentru o cit mai largă cunoaștere a acestor măsuri în rindul cititorilor ziarului, al cadrelor didactice, părinților și elevilor, am adresat cîteva întrebări tovarășei 
Maria STĂNESCU, adjunct al ministrului educației și invâțămîntului.
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O valoroasă invenție 
in domeniul plastifianțilorLa întreprinderea „Solventul" din Timișoara a fost experimentată o nouă și valoroasă invenție românească in domeniul plastifianților. Este vorba despre un procedeu original de obținere a poliesterilor liniari și ramificați folosiți ca plastifianți pentru policlorura de vinii și în procesul de fabricare a poliuretanilor flexibili.Față de metodele utilizat^ ptnă acum, invenția prezintă importante avantaje, dintre care se remarcă posibilitatea obținerii mai multor tipuri de poliesteri cu proprietăți fi- zico-chimlce variate. De asemenea, faptul că adaosul de catalizatori este în cantități foarte mici nu in-

fluențează calitatea și stabilitatea produselor, iar corectarea culorii se poate face cu ușurință.Rezultatele bune obținute în timpul experimentării în cadrul stației-pilot au determinat începerea lucrărilor pentru construcția unei instalații industriale care va intra în funcțiune la sfîrșitul acestui an. Dintre efectele economice mai importante legate de aplicarea pe scară industrială a noului procedeu rețin atenția creșterea valorii producției globale a intreprinderii cu circa 60 milioane lei, eliminarea importurilor de poliesteri de acest tip și crearea de disponibilități pentru export. (Agerpres)

— Măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru creșterea calitativă a procesului instructiv-educativ și ridicarea continuă, pe această cale, a nivelului de pregătire a elevilor din învățămîntul primar și gimnazial — a subliniat interlocutoarea — se înscriu în contextul larg al preocupărilor pentru transpunerea în viață a hotă- rîrilor Congresului al XI-lea al partidului privind perfecționarea școlii românești de toate gradele, amplificarea rolului acesteia în pregătirea multilaterală pentru muncă și viață, în educarea comunistă a întregului nostru tineret. An de ah se înregistrează o creștere masivă a promoțiilor de elevi, cele mai mari din istoria învățămîntului nostru. Așa, de exemplu, în acest an școlar frecventează cursurile claselor I—VIII peste 3 milioane de elevi (din care 462 000 în clasa I), revenind aproape 1 450 de e- levi la 10 000 de locuitori. Corespunzător. au crescut numărul și pregătirea cadrelor didactice, s-a asigurat perfecționarea acestora. îndeosebi a celor care lucrează cu clasele primare ; astăzi, la ciclul primar și gimnazial predau aproape 143 000 învăță

tori și profesori. Au fost îmbunătățite planurile de învățămint, programele și manualele școlare, in sensul ■ asigurării cunoștințelor de bază, al unei mai bune repartizări a materiei pe ani de studii, al întăririi caracterului politico-patriotic și practic-aplicativ al învățămîntului. Concomitent, s-au asigurat spațiul și dotarea necesare desfășurării cu eficiență sporită a procesului de învățămint, pe baza u- nor normative științific fundamentate.— Cum se reflectă aceste condiții în școlarizarea și nivelul de pregătire a elevilor ?— Firesc, condițiile la care ne-am referit au contribuit la obținerea u- nor rezultate tot mai bune în școlarizarea și pregătirea elevilor. Bunăoară, generalizarea învățămîntului obligatoriu înseamnă, practic, cuprinderea la cursuri a tuturor copiilor de virstă școlară. Situația de la sfirșitul anului școlar 1974—1975 consemnează, pe de altă parte, un procent de promovare de aproape 98 la sută din totalul efectivelor claselor I—VIII ; circa două treimi dintre elevi au obținut medii generale intre 7 și 10 —

Control de calitate la întreprinderea 
de panouri și tablouri electrice 

din AlexandriaFoto : S. Cristian

in condițiile sporirii exigenței fată de pregătirea elevilor — fapt ce ilustrează, in general, creșterea calitativă a cunoștințelor. Orientarea mai fermă a învățămîntului spre producție, spre viață s-a reflectat rodnic in pregătirea practică a elevilor, in dezvoltarea dragostei acestora față de muncă; majoritatea covirșitoare a absolvenților clasei a VIII-a s-a îndreptat către liceele de specialitate. Cu toate aceste rezultate pozitive, se manifestă insă și unele neajunsuri, unele rămincri in urmă. Astfel, se înregistrează încă ..pierderi de elevi" pe parcursul anului școlar, nu toți copiii sînt pregătiți la nivelul programelor școlare, există unele decalaje între școli in ce privește calitatea procesului instructiv- educativ, iar unele cadre didactice acordă încă insuficientă atenție propriei pregătiri. înlăturarea acestor neajunsuri, a cauzelor care le generează constituie o preocupare permanentă a tuturor forurilor de învăță- mînt.— Ce măsuri sînt preconizate pentru transpunerea în viață a hotărin- lor adoptate. în această privință, de conducerea partidului ?— Pe baza experienței șl a rezultatelor obținute în pregătirea elevilor, a cercetărilor întreprinse de largi colective de specialiști, de cadre didactice. Ministerul Educației și învă- țămîntului a elaborat un program de măsuri privind creșterea nivelului de pregătire și reușita la învățătură a elevilor. Activitatea de școlarizare și de ridicare a nivelului de pregătire a elevilor este concepută ca o acțiune complexă, pedagogică, de o mare responsabilitate socială, pe care ne propunem s-o realizăm — cu ajutorul factorilor sociali — printr-o muncă perseverentă, sistematică, de

SUCCESE
ÎN PRODUCȚIEe Colectivele din întreprinderile industriei ușoare au realizat in primele zece zile ale lunii ianuarie un volum de țesături cu 11,1 la sută mai mare de; cit in prima decadă a anului trecut, cu aproape 8 la sută mai multe țesături de lină și confecții, cantități importante de tricotaje și alte produse. Cele mai bune rezultate în sporirea volumului de bunuri destinate îmbunătățirii aprovizionării populației și pentru export le-au înregistrat lucrătorii din întreprinderile de prelucrare a bumbacului. inului și cînepii, (Ager- pres).e Industria județului Hunedoara. în prima decadă a lunii ianuarie beneficiarii au primit în devans din județul Hunedoara importante cantități de fontă și oțel, 400 tone laminate finite, 20 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică, 2,8 milioane kWh energie electrică, 20 000 tone cărbune net, precum și multe alte produse. Totodată, au fost livrate suplimentar importante cantități de conserve de carne, lapte pentru consum, brînzeturi, conserve de fructe. (Sabin Io- nescu).

Sint oameni care-și adapă sufletele din vraja nopților albe, care, după slujba cea de toate zilele, pe-nde- lete, in tihnă, încep să răsfoiască marea carte a uzinei, străduindu-se să o înțeleagă, să-i pătrundă înțelesurile, tainele ascunse printre rînduri, să-i mai a- dauge o pagină scrisă de mintea lor, s-o îmbogățească.Sint oameni pentru care inovația sau invenția nu constituie un fapt în sine, un motiv care le-ar aduce elogii și o mai deplină recunoaștere, ci un bun al colectivului, un bun cerut de întregul colectiv, dornic, mereu dornic să muncească astăzi mai bine decît ieri, oameni care țintesc să perfecționeze, materializindu-și ideile, cutare mașină- sau a- gregat, oameni a căror pricepere a fost magnetizată de pasiunea pentru nou, care știu să spună prezent în orice împrejurare, siguri pe ei, cu voce tare.

Întreprinderea pe care cu mindrie o numim perlă a industriei constructoare de mașini.„Niciodată nu i-am măsurat cu privirile pe oamenii
păsurile. „Aș vrea să fac o inovație, mi-a spus omul despre care vreau să vă povestesc. Am în cap o sobă de încălzit cu rumeguș". Nu m-am putut abține și

Pînă să ajusteze o piesă, o prindea In menghină de cîteva ori. într-un schimb, prin miinile sale treceau vreo 400 de piese. „Fac soba ?“ m-a întrebat Intr-un
ÎN CINCINALUL REVOLUȚIEI TEHNICOȘTIINȚIFICE

Asemenea oameni care consideră noul cincinal, cincinalul revoluției tehnico- științifice, „timpul" lor, se întîlnesc pretutindeni în uzinele și fabricile României socialiste, însuflețind deopotrivă numele și renu- mele de care se bucură uncolectiv sau altul. Asemenea oameni am întîlnit recent la întreprinderea deautocamioane din Brașov, la

Aurul

inteligenței
tehnice

însemnări de la întreprinderea de autocamioane-Brașovde Radu SELEJEAN

care mă căutau, îmi spune tovarășul loan Murzea, șeful cabinetului tehnic al cunoscutei unități industriale din Brașov. Să nu se intimideze, să nu le răpesc plăcerea de a se ști la ei acasă. de a-și spune degajați
l-am mustrat cu privirea. Nu duceam lipsă de sobe în uzină. L-am întrebat unde lucrează, mi-a răspuns ca și cum mi-ar fi destăinuit un secret și am plecat amîndoi la secția motoare, linia biele, să-1 văd cum muncește.

tirziu. „Las-o dracului de sobă și gîndește-te la o inovație care să te ajute să a- justezi 800 de piese într-un schimb". Omul s-a uitat la mine speriat. „Nu vezi că producția cere acest lucru, că mîine poimîine menghina

dumitale va fi un punct de strangulare a fluxului tehnologic 7“ „Bine, mi-a răspuns", și și-a văzut mai departe de treabă, de parcă s-ar fi aflat singur în toată secția. Eu eram sigur însă că l-am pus pe gînduri. Peste vreo două luni am înregistrat inovația acestui muncitor care, sincer să fiu, a constituit o revelație pentru întregul colectiv al secției motoare".loan Murzea, omul care coordonează activitatea de inovații și invenții la această uzină de aproape douăzeci de ani își șterge de pe frunte o presupusă sudoare, poate gîndurile, a- mintirile care-i luminează de atîția ani viața.Așa am înțeles din episodul înfățișat că-n mintea fiecărui bun meseriaș, a fiecărui om care trece sau stă în fața mașinii cu ochii deschiși, ca Ia un fel de pindă. inteligenta tehnică trăiește într-o continuă fră- mîntare, așteptînd cristalul originar în jurul căruia să prindă chip și viată, să-i adauge numelui mașinii încă un nume, de om. Așa am înțeles că s-a născut inovația tinerilor ingineri loan Angliei și Mircea Pătrunjel, adoptați de către uzină doar de cîțiva ani. intitulată. deloc pompos, „ma-
(Continuare in pag. a III-a)

perfecționare a învățămîntului din punct de vedere al organizării, al
Convorbire consemnatâ de
Florlca DINU1ESCU

(Continuare în pag. a V-a)

BACĂU : „Orașul nos
tru - tot mai frumos"Aceasta este deviza sub care cetățenii municipiului Bacău, antrenați de leputați, desfășoară in aceste zile ample acțiuni pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localității lor. în cartierele C.F.R.. Vasile Roaită și Șerbănești, sute de cetățeni participă la efectuarea unor lucrări pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare. Tot cu ajutorul cetățenilor. în cartierul de locuințe Ge- menea a fost înălțată o școală cu 16 săli de clasă, iar pentru tinerii nefa- miliști de la întreprinderea metalurgică. întreprinderea de mașini-unelte și trustul dc construcții au fost date în folosință cămine de locuit. Pentru copiii muncitorilor de la întreprinderea de confecții s-a construit o creșă cu 340 de locuri. Pentru anul acesta, cetățenii din Bacău și-au propus să realizeze prin muncă volun- tar-patriotică lucrări in valoare de peste 100 milioane lei. (Gheorghc Baltă).
VÎLCEA': Spirit gospo
dăresc în valorificarea 

resurselor localeîn ultima perioadă. Consiliul popular al județului Vilcea a inițiat o serie de acțiuni privind valorificarea pe un plan superior a resurselor locale. avind la bază numeroase propuneri și sugestii ale deputaților. Prin fructificarea lor. se estimează ca in acest an ponderea bunurilor de larg consuni in totalul producți'ei- marfă a activităților industriale subordonate consiliului popular județean sâ depășească 66 la sută. Iată cîteva dintre acestea : deschiderea unei cariere pentru exploatarea zăcămintelor de marmură descoperite Ia Boia. în munții Lotrului, extinderea sectoarelor de exploatare a calcarului și. prin aceasta, a producției de var. Tn orașul Horezu și în alte localități vor fi organizate noi secții pentru prelucrarea masei lemnoase neindustrializabile. amenajarea unor balastiere de-a lungul fiului Olt și altele. (loan Stanciu)J
PRAHOVA : Pe tere
nuri virane - legume 

timpuriiîn prezent, in toate cartierele Plo- ieștiului se desfășoară o susținută acțiune cu caracter economic pentru identificarea terenurilor care. în I a- ceastă primăvară, vor fi plantate; de către cetățeni cu legume. Piuă acum, echipele de cetățeni conduse de deputății Ilie Ignătescu. Vașile Banu, Margareta Trandafir. Ion Vasile și alții au descoperit terenuri bune de cultură în curți și locuri virane însumind peste 50 de hectare. Loturile au și fost repartizate familiilor de muncitori de la întreprinderea de utilaj chimic „Feroemail", de la ..Dorobanțul". „1 Mai" și altele. Muncitorii și familiile lor s-au angajat să lucreze pămintul in timpul lor liber, să obțină recolte bune. Consiliul popular municipal, prin C.L.F. Ploiești, va asigura din vreme sămin- ța. răsadurile necesare, precum si îngrășăminte chimice. De asemenea, horticultorii municipiului vor acorda, la cerere, asistență tehnică. (Const. Căpraru).
Din Codul principiilor și normelor muncii 

și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste:

33. Membrii partidului, membrii Uniunii Tinerelului Co
munist trebuie să militeze cu hotărîre pentru lichidarea din 
viața lumii contemporane a rasismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii imperialiste de dominare și 
asuprire a altor popoare, de amestec în treburile altor țări, 
pentru respectarea demnității naționale a fiecărui popor, a 
dreptului său inalienabil la dezvoltarea liberă și indepen
dentă. Fiecare comunist, fiecare cetățean al patriei noastre 
trebuie să fie luptător înflăcărat pentru afirmarea politicii 
externe a partidului și statului nostru de promovare a unor 
relații noi, democratice în viața internațională, a unui climat 
de destindere, înțelegere și colaborare între națiuni, să-și 
aducă contribuția la cauza generală a socialismului, progre
sului și păcii, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Citiți în pagina a ll-a comentariul : „PRINCI
PIALITATE, CUTEZANȚĂ, REALISM". Este po
litica noastră internațională și ne recunoaștem 
în această politică.
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Preocupări și exigențe la consiliile populare

...I august 1975. ora 12,15. La trî- ouna din marea sală de marmură a palatului ..Finlandia" din Helsinki, unde se desfășoară lucrările istoricei Conferințe pentru securitate și cooperare in Europa, urcă tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Cu puține clipe mai înainte, toate locurile din sală fuseseră ocupate de șefii de stat și de guvern, de personalitățile politice din cele 35 de state participante. Ne aflam între cei peste 1 500 de ziariști veniti din toate colturile lumii pentru a urmări desfășurarea acestui eveniment deosebit din viața și istoria Europei. La acea oră. in loja presei, in cele cîteva săli din incinta palatului, unde lucrările erau transmise în direct pe monitoarele TV cu circuit special, marea armată de gazetari era ,.pe poziții". Telexurile, telefoanele transmiteau, a- proape concomitent, extrase din expunerea prezentată de președintele României. Textul tipărit al cuvîntării. difuzat în cîteva limbi de circulație internațională, avea să se epuizeze in numai ctteva minute.Cum se explică acest interes, căror factori se datorește inalta considerație cu care este ascultat azi cuvfntul României pretutindeni in lume ? Ne-am notat atunci, la Helsinki, cîteva din aprecierile unor re- numiti comentatori ai marilor ziare și agenții de presă internaționale : „Discursul președintelui Nicolae Ceaușescu a reținut atenția prin franchețe, curaj și realism" ; „Ne place maniera deschisă, firească, fără prejudecăți, in care România abordează aspectele esențiale ale securității in Europa" : „Am fost impresionați de sinceritatea și fermitatea cu care au fost puse problemele democrației — sub dublul lor aspect : intern și extern".Asemenea aprecieri — întărite in permanență de declarațiile atîtor oameni politici, din cele mai diverse țări ale lumii, ale atîtor oaspeți care au cunoscut bine și mai înainte România sau care ne trec pentru întiia dată pragul — dau cel mai concludent răspuns întrebării formulate mai înainte : izvorul prestigiului și considerației de care se bucură azi România se găsește deopotrivă în Rezultatele remarcabile dobindite de poporul român în opera de zidire a noii societăți, cit și in politica externă a tării — în ideile, principiile și valorile pentru a căror afirmare în viața internațională

partidul și statul nostru militează neabătut. în tot ceea ce face pe plan international. în toate acțiunile și inițiativele sale. România se afirmă ca un militant neobosit pentru ca pe planeta noastră să fie lichidate pentru totdeauna politica de dominare și asuprire a altor popoare, de amestec în treburile interne. pentru respectarea demnității naționale a fiecărui popor, a dreptului său sfint de a-și hotărî singur destinele, de a se dezvolta liber și independent.Despre această politică consecventă, ce își găsește permanentă întruchipare in solidaritatea și sprijinul ferm acordat popoarelor care luptă

pentru ca fiecare națiune să se poată dezvolta liber pe calea progresului și prosperității 1întreaga activitate desfășurată pe plan internațional de România socialistă configurează tabloul unei politici dinamice, profund principiale, în care spiritul de 'inițiativă se îmbină cu o înaltă responsabilitate față de soarta păcii și progresului tuturor popoarelor. Așa se explică uriașul ecou internațional pe care l-au avut recentele inițiative românești la O.N.U. privind, de fapt, problemele de cea mai mare stringență ale contemporaneității — instaurarea unei noi ordini economice, dezarmarea generală, și in
„PRINCIPIALITATE, 

CUTEZANȚĂ, REALISM" 

Este politica noastră internațională 
și ne recunoaștem sn această politică

pentru cucerirea sau consolidarea independentei naționale, ne-au vorbit adesea oameni politici și colegi de profesiune din țările' socialiste, reprezentanți ai poporului vietnamez și ai celorlalte popoare din Indochina. atît în anii grei ai luptei împotriva intervenției imperialiste, cit și mai recent, după victorie, ai mișcărilor de eliberare africane, care au simțit permanent ajutorul în fapte al poporului român in lupta împotriva colonialismului, reprezentanți ai unor țări din Asia și A- merica Latină, angajate in bătălia pentru recuperarea bogățiilor naționale și dezvoltarea de sine stătătoare.Cine nu cunoaște perseverenta și hotărîrea cu care România acționează pentru instaurarea trainică în viața internațională a principiilor noi de relații interstatale — respectarea independentei și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul in treburile interne, renunțarea la forță și amenințarea cu forța, avantajul reciproc — principii în a căror Înfăptuire sînt interesate toate popoarele lumii, căci ele formează „cheia", factorul hotăritor al dezvoltării unor raporturi prietenești. al promovării destinderii și .înțelegerii, al asigurării cadrului optim, de pace si deplină securitate,

primul rlnd dezarmarea nucleară, sporirea rolului O.N.U. in viața internațională. Este azi recunoscut pe toate meridianele globului că revine României, președintelui Nicolae Ceaușescu, un rol esențial în definirea conceptului unei noi ordini economice și politice internaționale, care să ofere cadrul făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, o lume a echității și justiției internaționale. în afirmarea necesității înfăptuirii dezarmării și înlăturării spectrului nuclear.Astăzi se poate afirma cu cea mai deplină îndreptățire că nicicind țara noastră nu a avut atiția prieteni pe glob. Ce poate fi mai concludent decît faptul că. dacă în 1939 statele cu care țara noastră întreținea relații diplomatice și consulare erau în număr de 37. azi numărul lor se ridică la 126, iar al celor cu care dezvoltăm relații economice la peste 130 ! Dar. dincolo de „aspectul cifric", ce poate fi mai grăitor in a- cest, sens decît manifestările de excepțională căldură, de stimă și înaltă considerație cu care este salutat președintele României oriunde întreprinde o vizită — fie chiar și in țări din cele mai depărtate. în mijlocul unor popoare care poate acum cîteva decenii nici nu știau prea multe despre România I

Consecvența, spiritul creator, cutezanța, dinamismul sint tot atîtea trăsături esențiale ce definesc politica externă a României socialiste, care fac să crească necontenit stima și respectul popoarelor și ne oferă temei să stăm cu fruntea sus, așa cum dintotdeauna și-a dorit-o și o merită din plin poporul român. Primim adesea la redacție scrisori șl telegrame in care oamenii muncii își exprimă adeziunea fierbinte față de activitatea și inițiativele partidului și statului nostru pe plan internațional, identificindu-se intru totul cu telurile acestei politici, pentru că ea — așa cum a fost definită în Programul Partidului Comunist Român — Izvorăște din interesele fundamentale ale națiunii noastre socialiste și răspunde totodată intereselor Întregii omeniri progresiste.S-ar putea pune Întrebarea : care este rațiunea includerii In Codul etic comunist a principiilor de politică externă ? Răspunsul este că aceste principii — frăția internațional istă. atitudinea militantă pentru promovarea păcii, dreptății, a respectului pentru independența fiecărui popor, a dreptului său la libertate, a voinței sale de a-și organiza viața potrivit propriilor interese și aspirații — sint concepute de partidul nostru nu ca poziții conjuncturale. Consfințirea lor în Codul etic reflecta voința partidului nostru de a ridica aceste principii la rangul de principii morale, de a le înrădăcina organic in mentalitatea oamenilor, de a modela potrivit lor însuși profilul etic al omului nou al României socialiste, — preocupat nu numai de propria fericire >și bunăstare într-o societate a dreptății, ci și militant pentru făurirea unei lumi a libertății și dreptății. Tocmai de aceea, prin întreaga sa activitate, fiecare comunist, fiecare cetățean — contribuind la continua dezvoltare și înflorire a patriei — are datoria de a face totul pentru a spori aportul României la soluționarea problemelor care preocupă omenirea de azi, pentru a crește și mai mult greutatea cuvintului ei în lume, contribuția ei la cauza generală a socialismului, progresului și păcii, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Este o îndatorire sacră șl un le- gămint.
Dumitru ȚINU

REȚETA
BUNULUI
GOSPODAR:

NIMIC NU SE PIERIE, 
IO» SE TUNSHKMA 

...IN BENEFICII„Să transformăm resursele noastre locale In valori materiale necesare pieței, oamenilor !“ — iată o deviză de mare actualitate^ in județul locului, tării. Sibiu, ale cărei rezultate cutreierind comunele Și
practice le-am putut aprecia la fața satele așezate in această parte a

bune rezultate, pia- suprafețele „sterpe"

Cu acest articol, „Scînteia" încheie ci
clul de comentarii consacrate fiecărui pa
ragraf din Codul principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. După cum se știe, la 
Congresul al Xl-lea al P.C.R., care a 
adoptat Codul etic comunist, s-a hotărît 
ca prevederile sale să fie considerate 

I componente ale Programului Partidului 
Comunist Român, această cartă a ope
rei mărețe de edificare atît a celei mai

înaintate orînduiri sociale pe pămîntul 
României, cît și a omului nou, cu înalte 
trăsături morale, omul societății socialiste 
multilateral dezvoltate, omul societății 
comuniste.

La încheierea acestui ciclu de comen
tarii este, desigur, necesar și util de sub
liniat încă o dată datoria — denumită 
statutară — a tuturor membrilor partidu
lui, cerința ce se adresează tuturor oa
menilor muncii de a-și însuși organic pre

vederile Codului etic, de a asigura trans
punerea lor în viață, în practică, în în
treaga lor activitate, în toate sferele vie
ții sociale și personale, astfel ca virtuțile 
comuniste să caracterizeze întreaga lor 
comportare — în producție, în societate, 
în familie, ca înaltele principii de etică și 
echitate socialistă să devină codul moral 
al fiecăruia, contribuind astfel la accele
rarea mersului înainte al patriei.

...Folosim, cu tra și nisipul, de pămînt și deșeurile de tot felul, cupoanele din industrie și chiar... cioburile de sticlă. Valorificarea tuturor acestor resurse aduce populației din județul nostru venituri de sute de milioane lei — ne spunea tovarășul loan Ungur, prim-vicepre- ședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean....Sute de milioane 1 Cum reușesc, practic, primăriile, deputății, cetățenii asemenea rezultate ?— Nu cu multă vreme în urmă, ne spune tovarășul Alex. Bucur, director tehnic la direcția județeană a industriei locale, duceam mare lipsă de materiale de construcție. Era tocmai ceea mult. Dar cetățenii au descoperit între comunele Avrig și Racovița un zăcă- mînt de nisip. E mare lucru să dai peste o asemenea bogăție, dar dacă nu știi s-o exploatezi aproape că rămine fără valoare. Noi am proiectat și construit singuri balastierele, am folosit priceperea oamenilor, cu rezultate excelente. Acum, in loc de 39 lei — cit ne-ar fi costat oficial procurarea unui metru cub de nisip și balast — ne costă numai 21 de lei. Faceți și dv. socoteala. Folosim anual 600 000 mc — nevoile județului in construcție de locuințe fiind astfel complet satisfăcute. Dacă această cifră o înmulțim cu 18 lei — diferența dintre realizat acum — nomie de peste nual....încurajați de te. cetățenii au privit cu mai multă atenție în jur. Și rezultatele n-au întirziat să apară. într-o sesiune la consiliul popular, unii dintre ei au luat cuvîntul : „Cad munții pe județ, au spus ei. iar unele din drumurile noastre sînt rele, avem piatră berechet, dar n-avem pretutindeni diguri solide de apărare împotriva inundațiilor. Să punem mina cu toții !“. Această intervenție a fost ca o seînteie care a aprins imaginația oamenilor. Curînd, au fost deschise — pe valea Lotrioarei. la Rășinari și in satul Rod — cariere de piatră. Toate amenajările necesare prelucrării pietrei au fost executate in regie, adică prin forțe proprii. economicos. Practic, singura investiție a fost inteligenta și munca vie a oamenilor. Amploarea lucrărilor ? Ne-am propus ca anul acesta să extragem 150 000 tone de piatră necesară in construcții civile (pentru fundații) la drumuri, la amenajarea digurilor.Din cele ce ni s-au relatat In con-
Dialog

cu cititorii
Precum bulgărele de lăpadă

tlnuare. am înțeles mal bine cit de amplă, de diversă și folositoare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în județul Sibiu e acțiunea desfășurată de primării, deputați și cetățeni pentru valorificarea resurselor locale. Despre cărămidăriile județului, amenajate pe baza descoperirii argilei în această regiune, ni s-a vorbit ca de un lucru fără importanță prea mare, intrat in cotidian. un fel de „zis și făcut", care

lorifice numai ceea ce dă imediat rezultate spectaculoase. Dimpotrivă, s-a căutat ca nimic să nu se piardă din ceea ce se poate valorifica, totul să se transforme in beneficii. Exemple ? Sint nenumărate. Din valorificarea u- nor deșeuri și reziduuri se obțin produse finite în valoare de zeci de milioane. In atelierele industriei locale și cooperației meșteșugărești, de pildă, se folosește cu succes scama de lină (deșeu, deci) rezultată de la fabricile textile din județ, la construcția mobilelor tapițate, economisindU-se alta materiale de valoare. Se folosesc firele încurcate de la țesătorii, deșeu- rile mărunte de tablă, decupajele de la croitorii, chiar
Cum se pot extrage milioane ...din nisip 
Cărămizi pentru 5 000 de apartamente
Un tren de 45 de vagoane cu fructe de pădure • 
Și cioburile de sticlă, și scamele de lînă, și deșe 
urile de pînză pot aduce venituri

ce ne trebuia mai

prețul vechi și cel cît ne dă ? O eco- 10 milioane lei a-rezultatele obținu-

nu mai cere nici un fel de explicații suplimentare, pentru că „așa au vrut cetățenii". în realitate, folosirea cu succes a acestei rezerve locale — argila — a însemnat mii de ore de încercări stăruitoare, de prospectări, de muncă. Dar și rezultatele sint neașteptate : 24 000 000 de cărămizi pe an. Ce înseamnă de fapt această cifră in contextul indicațiilor date de partid pentru folosirea cu maximă eficiență, cu economie și spirit gospodăresc. a tuturor materialelor de construcție ? înseamnă că sibienii s-au descurcat singuri, nu mai cumpără de la nimeni (ba mai și vind) acest material atit de necesar în construcții. Cu forțe proprii, ei pot zidi anual pereții unui număr de 5 000 de apartamente cu două camereCum e, desigur, ușor de țeles, nu toate resursele locale — cel puțin la prima vedere tot atît de valoroase ca acelea despre care am vorbit pină aici. E meritul organelor locale din Sibiu, al cetățenilor, că nici nu și-au propus să va-
j în- sînt

colectarea Recoltarea cum se știe.

și cioburile de sticlă, din care, într-o miniatură de fabrică, se fac bibelouri pentru piața locală șl pentru export.La Sibiu am cunoscut și mulțî oameni care, la îndemnul organelor locale, au a- menajat pe cuprinsul județului zeci de centre fructelor de acestor fruc- o îndelet-pentru munte, te era. nicire mai veche a localnicilor, dar sporadică și, mai ales, pentru consumul propriu. Organizată de consiliile populare, această muncă plăcută aduce anual localnicilor o adevărată a- vere : valoarea unui tren, cu 45 de vagoane, încărcat cu mure, afine și zmeură !.Pe parcursul acestor însemnări, n-am notat decit o mică parte din inițiativele gospodărești ale județului Sibiu in valorificarea resurselor locale. Pentru că rezultatele sint deosebite, revărsindu-se direct asupra condițiilor de trai ale cetățenilor, in tot mai multe așezări se inițiază mereu acțiuni cum sint cele amintite. Organizarea lor de către consiliile populare, cu concursul deputaților, asigură in această direcție cadrul de muncă necesar și eficienta dorită.
Nic. BRUJAN
G. GHEORGHE

Complexul comercial din comuna Sintana (județul Arad)

• IUBIREA DE PATRIE. In proză sau versuri, relatând fapte concrete sau referindu-se în mod direct la suprema stare sufletească, cititorii ne trimit adesea rînduri pline de căldură dedicate iubirii de patrie. Cităm fragmentar — din gindurile corespondentului Nicolae Popescu, tehnician la întreprinderea Fructexport : „Pe-o gură de rai ne e locul. Rîurile nu-s doar șuvoaie de ape. iar munții nu-s numai coloane de pietre, ci ne sint ca șira spinării. Stăm cu fruntea sus pentru că In veci n-am ieșit la cărare, in cinste muncit-am și in pace. Mindria ne este în fapte. In dorința de a fi folositori sub comuniste stindarde. Ne recunoaștem după tricolor și după nume : ROMÂNIA".• VIITORUL. TIMPUL, MUNCA : Primim citeva poezii de la Dumitru Drăgan din Buftea, în care apare și lait motivul timpului. De ce la o rubrică de etică ? Pentru că poetul popular nu se situează pe o poziție pur contemplativă, de nostalgie sau de vibrație lirică în sine. Versurile sint ca o scrisoare deschisă către concetățeni. prin care se reamintește, cu satisfacție, că vremea noastră e vremea muncii asidue, pentru prezent și viitor. „Lăsați filele în calendare ' Fiii noștri, drumul înainte / Să aibă cu ce să-1 măsoare. / Lăsati în calendare zilele / Tn ele-s trudă si sudoare / Piinea noastră de toate zilele".
s LECTURA ȘI CONȘTIINȚA. „Ca să faci educație, trebuie să ai și pe cine educa". Prin această exprimare, fiheorghe Lagu. din Samarincști-Gorj semnalează adevărul, simplu dar important. că mesajul etic trebuie să intilnească o atitudine receptivă din partea celui ce i se adresează.
o O SECUNDA 1 Minerva Alexan- drescu — Șoimari — Prahova, și Elena Vasile — Ploiești : Mesajele dumneavoastră pe tema atașamentului față de partid sint emoționante. Așteptăm noi scrisori, inclusiv despre atitudini etice inaintate observate la oamenii in mijlocul cărora trăiți.

care crește restogdiudu-se...Să Începem rîndurile de față cu o paranteză — un fel de moto : îndrumar de conduită in societate pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii din patria noastră. Codul etic Îndeamnă la respect pentru muncă, la grijă maximă față de avutul obștesc, cere o atitudine intransigentă față de orice act care ar putea lovi in averea obștii, combativitate revoluționară față de orice abuz sau manifestare de arbitrar....Un tinăr muncitor din Oltenița scria de curînd redacției : „Sint buldozerist la S.U.T. București, (Stația de utilaje și transport — n.n.). repartizat să lucrez la stația de betoane a șantierului nr. 3 Oltenița. Unitate ce aparține de Trustul de construcții Ilfov. în ziua de 29 iulie 1975 am observat o situație în neregulă și am considerat de datoria mea să sesizez organele competente. Dar nu s-a Întreprins nimic în afară de faptul că au început să mi se facă, mie. fel de fel de șicane. Spuneți-mi, am greșit cumva, eu. că nu am tăcut în fața unor nereguli ?“Ne-am deplasat la Oltenița să vedem cum stau lucrurile.— Pentru un fleac ca ăsta ați venit pînă aici 1 — s-a arătat mirat și iritat ing. Emil Puia.— Fleac ?!— Păi cum altfel ? Că toată paguba dată in vileag nu depășește 200 de lei. Văd insă că tov. Că

lin — buldozeristul care a scris redacției, n.n. — face din țânțar armăsar. Și pune atita lume pe drumuri...— Bine, bine, dar tovarășul Călin are sau nu dreptate ?— Păi, acum nu-i vorba de asta, ci de...Noi, totuși, ne oprim la fapte. Cum s-au petrecut lucrurile ? Avea scrisoarea buldozeristului vreun temei ? Reconstituim pe scurt : la data menționa- •tă și in scrisoare, din ordinul șefului de șantier, șeful stației de betoane a dispus ca o mașină de nisip să - fie transportată la o adresă particulară.

acum, după aproape șase luni de la săvîrșirea faptei, măsurile amintite nu au fost duse Ia Îndeplinire. Dimpotrivă, cu o tenacitate și promptitudine, demne de o cauză mai bună, s-a început căutarea de „vinovății" împotriva muncitorului taxat ad-hoc drept reclamagiu. Și astfel. repede „s-a constatat" că buldozeristul Ion Călin „nu muncește cum trebuie", că „intirzie sau lipsește", că „a încercat să falsifice o notă de pontaj treeîn- du-și două ore pe care șeful de stație 1 le tăiase". etc. etc....Asculți toate aceste in-
Dimenseunile reale ale unei 

„mici întîmp!ări“ privind grija 
pentru avutui obștesc

Calitatea plinii a crescut, 
sortimentele s-au diversificat.

Au pornit, fiscare, la treabă...Desen de Adrian Andronic

Buldozeristul Ion Călin a sesizat organelor locale de partid și miliției e- fectuarea transportului ilegal. Sesizarea s-a dovedit întemeiată.— Cînd au aflat că eu sint autorul reclamației, șeful șantierului și șeful stației de betoane au început să-mi facă șicane. M-am dus în audiență la primarul nostru. fost ascultat, mi-a zis că bine am făcut de n-am trecut cu vederea o încercare, fie ea cit de mică, de pă- gubire a avutului. obștesc și mi-a spus că o să se ia măsuri. Știu că i-a chemat pe cei în cauză.— Cunosc foarte bine cazul, ne spune tovarășul Nicolae Iosin, primarul Olteniței. Și pe mine m-a revoltat procedeul, într-o ședință cu activul am criticat poziția tovarășilor de la șantier. Cum adică : prima grijă a șefului cînd un om sesizează o treabă incorectă este de a scăpa de el ?! Mi s-au dat asigurări că se vor lua măsuri împotriva celor vinovați. In ce-1 privește pe tovarășul Călin, se zice că nici el n-ar fi lacrimă.Dată fiind valoarea mai mică a prejudiciului. ; cazul urma să fie soluționat de comisia de judecată.Iată insă că nici măcar

vinuiri ale șefului de șantier și te minunezi de un lucru : cum a putut un muncitor considerat fruntaș pînă atunci chiar de către cei ce-1 acuză acum, premiat, pentru care s-au făcut eforturi să i se atribuie prioritar locuință — să se transforme, așa, peste noapte, în opusul său ? Mai exact, chiar din clipa cînd a pus mina pe creion și a dat pe față un fapt potrivnic normelor noastre morale ?— A muncit și el cîteva luni ca să-i dăm casă, asta p, insinuează ing. Puia. Apoi cînd n-a mai făcut treabă și a văzut că nu-i merge, s-a apucat de reclamații.— Dar reclamația în cauză s-a dovedit adevărată. De ce nu s-a întreprins nimic In această direcție ?Aici șeful de șantier „consimte" să cedeze :— Am neglijat, asta e. O să-l amendăm pe nea Matei cu contravaloarea nisipului. 200 de lei. Un fleac. Dar să fie clar : n-a fost nici o afacere la mijloc. Nu s-a urmărit decit... interesul întreprinderii.— Ne trebuiau niște șuruburi, și atunci ne-am adresat la Șantierele navale. Acolo s-a vorbit cu

un maistru, și ni le-a făcut. Colaborare Intre întreprinderi, nu ? Ei, ca să-1 recompensăm și noi, i-am dat o mașină de nisip să-și facă și omul un garaj.— Dar dacă șantierul producea locomotive, îl recompensați cu o locomotivă ?— Să n-o luăm chiar așa, încearcă nea Matei — șeful stației de betoane — s-o dea pe glumă. Noi am „luat" de la construcții, maistrul cu pricina a „luat" de la șantier și uite așa s-a făcut treaba...Este de prisos să mal stăruim cît de periculoasă este această mentalitate a „recompensei" In care este drapată de fapt o înstrăinare din avutul obștii. Pornind de aici Insă, ajungem repede la „teoria fleacului". Care teorie se dovedește ea însăși stranie șl contradictorie : pentru că, apreciind faptele ca „fleac", consideră dezvăluirea lor ca un „delict major". Dovada ? Ion Călin a fost deocamdată pus la dispoziția S.U.T. intrucît buldozerul a fost... casat. Buldozeristul „reclamagiu" este repartizat să lucreze pe un nou șantier, cit mai departe de Oltenița...Deci : „fleacul" inițial s-a transformat tn ceva foarte serios. încercarea de a minimaliza însemnătatea acestui episod a crescut ca un bulgăre de zăpadă ce se rostogolește, a luat proporții noi. Proporții care ating alte sfere — ca încercarea de înăbușire a criticii, persecuția. arbitrariul și abuzul de putere. întrebarea este : oare și acestea mai pot fi denumite „fleacuri" ?Firește, răspunsul la întrebare va veni din partea celor mai în drept să aprecieze — adică din partea organelor respective de partid ale șantierului sau județene. Un răspuns pe care-1 așteptăm — atît pentru repararea unei nedreptăți, cit și pentru uzul și învățătura de minte a vreunor eventuali alți adopți ai „teoriei fleacului"...
Emil MARINACHE

Dar posibilitățile de îmbunătățire 
• Pîinea e mai multă și mai bună ® S-au pus în vînzare 
30—40 de sortimente noi ® Este necesară o corelare mai 

strînsă între producție și cerințele consumuluiHotărit și evident lucru — în ansamblul preocupărilor industriei alimentare și comerțului pentru a oferi populației bunuri de consum cit mai multe, mai de calitate și mai diversificate. sectorul de panificație ocupă un loc fruntaș. Astăzi, unitățile producătoare și de desfacere au îm- plnzit. practic, tot teritoriul țării : în orașe, se poate spune că aproape la tot pasul se află un magazin de piine, iar in mediul rural rareori mai intilnești localități fără brutării. Se poate spune cu certitudine că — datorită dezvoltării puternice a bazei materiale in sectorul respectiv, datorită bunei organizări a producției și desfacerii, aprovizionarea populației cu piine • s-a desfășurat In bune condiții, sortimentele s-au diversificat, și chiar în perioadele de viscol sau inundații a fost asigurat întregul necesar.Conducerea de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, manifestă o deosebită grijă pentru ca — odată cu celelalte produse alimentare — populației să-i fie asigurată în permanență piine de calitate toi mai bună, in cit mai multe sortimente. Problema calității și diversificării acestui aliment de bază a fost discutată la 17 octombrie 1975, în cadrul Consfătuirii de lucru ținute Ia C.C. al P.C.R., prilej cu care au fost indicate o seamă de măsuri ce priveau cu deosebire Capitala.Cum era și de așteptat, imediat după consfătuire, tn sectoarele de producere și desfacere a piinii — din București și din județe — au a- vut loc analize, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea situației în sensul cerut, adică — pentru realizarea unor sortimente diverse, de calitate superioară. Ce rezultate s-au obținut ?Am vizitat, In acest răstimp, cîteva din orașele mari din țară : Brașov, Constanța, Craiova. Brăila — precum și cele mai mari fabrici de piine din Capitală — Titan și Steagul roșu. Da. se poate vorbi despre o nouă îmbunătățire a calității produselor de panificație (datorită în special perfecționării extracției făinii din griu) și chiar despre o serie de rezultate obținute pe linia diversificării sortimentelor. Numai in ultimele două luni au fost puse în fabricație încă 30—40 de sortimente noi de piine și de specialități ca : împletituri, cozonaci, cornuri. produse de patiserie. ‘

Apreciind cum se cuvine toate a- cestea, cumpărătorii din unele sectoare ale Bucureștiului întreabă, totuși, pe vînzători : Dc ce citeodată, piinea oferită e veche, chiar uscată ? Și altă întrebare : Dc ce sortimentul îmbogățit, pe care fabricile sint capabile să-1 producă in cantități îndestulătoare, nu se află zilnic, la orice oră, in unitățile de desfacere ?înainte de a încerca un răspuns (ori mai multe) să derulăm cîteva secvențe din raidul nostru întreprins în două dintre sectoarele Capitalei : III și IV — ambele aprovizionate în special de Întreprinderea „Titan", cea mai complexă unitate de panificație din țară.Ne aflăm în magazinul de piine nr. 627, de pe bd. Muncii nr. 3. în rafturi — un sortiment restrîns de produse : 6—7 (din cele peste 100 pe care-1 poate realiza zilnic fabrica „Titan". Cetățenii veniți să cumpere de aici piine se arătau totodată surprinși de faptul că nici un sortiment nu era foarte proaspăt. O Întrebăm pe vinzătoare :— Ce faceți cu piinea devenită nevandabilă ?în loc de răspuns, ni se arată, alături, un „depozit" de 500 plini care — sîntem informați — vor fi retur- nate fabricii. Iar fabrica ce mai poate face din piine uscată ? Pesmet, pe care magazinele ii vind ulterior, cu pierderi.Situații similare am tntîlnit și la celelalte magazine de piine din sectoarele III și IV, pe care le-am vizitat în raidul nostru. La cele de pe bd. Muncii, șos. Mihai Bravu, Du- dești. Văcărești și calea Moșilor — ba chiar și la magazinul de prezentare de pe șos. Mihai Bravu nr. 223, patronat direct de fabrica „Titan". Explicațiile pe care le-am primit în aceste locuri diferite conduc la o singură concluzie : magazinele primesc uneori cantități prea mari de piine. care nu se vinde în întregime, se usucă și apoi, trebuie returnată la fabrică : deci cauza este neconcor- darea producției cu consumul.Am solicitat explicații și tovarășei Leonora Negrușoiu, director comercial la întreprinderea „Alimentara" din sectorul III :— De ce înaintați fabricii comenzi peste puterea de absorbție a pieței, nu observați că piinea rămasă se usucă și clienții o evită ?— Ar ff trei răspunsuri : 1) Te-

nu s-au epuizatmindu-se ca nu cumva să nu facă față, fabrica iși face stocuri prea mari, de pe o zi pe alta — ceea ce determină ca ea însăși să ne livreze piine uscată. 2) E vorba și de lipsa de orientare a unor vînzători — in sensul că nu evaluează realist consumul. 3) La rîndul ei, din temerea ca rafturile unităților să nu rămină goale. Direcția comercială a Capitalei ne-a îndemnat, prin a- drese, să ne aprovizionăm cu mult mai mult decit considerăm noi că.' necesar. Sintem insă hotărîți să lîlăm toate măsurile necesare pentru reglarea cererii în funcție de consum.Lipsa de cunoaștere exactă a cererii, modul funcționăresc în care so mai apreciază cantitățile de piine necesare intr-o zi bucureștenilor au rezultat și din discuția cu directorul întreprinderii „Alimentara" din sectorul 4, loan Tănase, și cu merceologul Vasile Zega, omul care, în acest sector, Îndrumă, controlează și modifică, după propria apreciere, comenzile către fabrică.— Ce să facem ? — ne spunea merceologul — decit să lipsească, mai bine să prisosească.Desigur, e bine să existe o rezervă, dar se impune ca această rezervă să fie estimată judicios, pe baza cunoașterii exacte a cererii — nu după ochi, fiindcă se ajunge astfel la per- turbații în aprovizionare.
★în final, ne-am convins că șl în sectorul de panificație, atît in producție cit și in desfacere, este nevoie să se facă — mai riguros și științific — un studiu amănunțit al cererii, în funcție de cartiere, de zile ale săptăminii etc.Dar. evident, numai dozarea cererii, echilibrarea ei. nu sînt suficiente, în același timp, este nevoie ca întreprinderile producătoare să asigure o proporție mai bună intre diferitele sortimente. Un singur exemplu : în cursul anchetei noastre, din discuțiile cu cetățenii a rezultat că există o, cerere mai mare de franzele, ca și de piine fără sare, piine tip „Graham" și de alte sortimente din care întreprinderile — poate datorită unei rutine, poate datorită unei insuficiente prospectări a pieței — produc cantități sub nivelul cererii.întreprinderile producătoare, direcțiile comerciale, unitățile de desfacere sînt datoare să răspundă exigențelor formulate de cetățeni — care, constatind cu satisfacție progresele evidente, apreciază că posibilitățile de îmbunătățire in continuare nu s-au epuizat.
Gh. GRAURE

t
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Exploatarea minieră Vulcan 
către toate unitățile din industria 

minierăRăspunzînd chemării secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a spori producția de cărbuni, colectivul de muncă al Exploatării miniere Vulcan, animat de înalte sentimente de recunoștință față de conducerea partidului, pentru grija deosebită ce o poartă minerilor, s-a angajat cu însuflețire și deplină dăruire în marea întrecere pentru înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare social-economică a patriei.Ca urmare a realizării sarcinilor de dezvoltare și modernizare, mina noastră și-a amplificat și perfecționat in cursul cincinalului 1971—1975 potențialul de extracție, a obținut realizări economice de seamă, raportînd îndeplinirea sarcinilor pe anul 1975 la 12 decembrie. Planul producției de cărbune în anul 1975 a fost realizat în proporție de 105,4 la sută, productivitatea valorică planifieată a fost depășită cu 10 000 lei pe lucrător, s-au realizat peste prevederi 300 metri liniari la pregătiri miniere și 250 metri liniari la investiții, s-au obținut economii la prețul de cost în valoare de 3 lei pe tona de cărbune extras, iar beneficiile peste plan însumează 4,6 milioane lei.Mobilizat de obiectivele cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la sesiunea Marii Adunări Naționale, colectivul nostru de muncă, în frunte cu comuniștii, și-a analizat posibilitățile de a valorifica întreaga experiență dobîndită, întregul potențial uman, tehnic și material de care dispune și adresează tuturor unităților din industria minieră chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1976.Colectivul Exploatării miniere Vulcan se angajează, in condițiile sarcinilor sporite ale anului 1976, primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, să realizeze în cadrul întrecerii socialiste următoarele obiective : f— depășirea planului de extracție du 20 000 tone cărbune ;— depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 1,3 la sută ;— realizarea suplimentară a 250 metri lucrări de pregătire și deschidere, pentru crearea unor noi fronturi de lucru ;— realizarea cu 15 zile mai devreme a planului la lucrările de Investiții ;— obținerea unor economii față de consumurile normate de :— 1 000 mc material lemnos ;— 270 000 kWh energie electrică.— realizarea unei economii în sumă de 600 000 lei Ia prețul de cost și obținerea a 600 000 Iei beneficii peste prevederile de plan.O atenție deosebită vom acorda perfecționării metodelor de muncă și a tehnologiilor de extracție, îmbunătățirii organizării producției și a muncii, ridicării gradului de pregătire profesională a întregului personal, mecanizării lucrărilor de extracție. Pe aceste căi ne propunem să obținem :— depășirea cu 30 la sută față de realizările anului 1975 a producției de cărbune extras cu susținere metalică ;— depășirea cu 60 000 tone a sarcinii de extracție a cărbunelui prin tăierea mecanică ;— extinderea, la stratul 3. a tehnologiei de exploatare cu abataje cu front lung susținute metalic, încă din primul semestru al anului ;— vor fi calificați și cuprinși la cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale un număr de 200 muncitori, peste cel stabilit prin planul anual.In anul 1976 vom generaliza inițiativa comuniștilor de la sectorul II de a realiza 50 la sută din planul lucrărilor de pregătire folosind armături metalice recuperabile, ceea ce va permite unității noastre să realizeze 2,5 km lucrări de pregătire cu asemenea armături.Vom acorda o atenție deosebită antrenării tuturor cadrelor teh- nico-ingincrești la desfășurarea unei susținute activități de creație, de gîndire novatoare pentru soluționarea optimă a problemelor pe care le ridică producția. în anul 1976 vom extrage 50 000 tone cărbune prin noua tehnologie de exploatare. în stratul 3, cu susținere metalică în abatajele cameră. De asemenea, în vederea creșterii gradului de siguranță la fronturile de lucru, se va experimenta și generaliza armarea cu grinzi pășitoare în abatajele cameră din stratul 3.In cursul semestrului 1/1.976 se va da în folosință noul sistem informațional conceput și realizat prin forțe proprii, care ne va ajuta la culegerea mecanică a datelor din procesul de producție, in vederea luării deciziilor.Organele de partid, sindicale,. U.T.C.. comitetul oamenilor muncii vor dezvolta larg munca politico-educâtivâ în rindul întregului colectiv pentru utilizarea eficientă a capacităților de producție, a timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei, îmbunătățirea activității de întreținere și reparare a utilajelor, instalațiilor și lucrărilor miniere, manifestînd a deosebită grijă pentru creșterea răspunderii lucrătorilor in întreaga lor activitate. Se va asigura creșterea gradului de utilizare a timpului de lucru cu 1 la sulă față de realizările anului 1975.Gospodărind mai bine fondurile alocate, vom acorda o atenție deosebită. împreună cu comitetul sindicatului și organizația U.T.C., sub conducerea organizației de partid. îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale minerilor, urmînd a fi aplicate următoarele măsuri :— creșterea gradului de siguranță și securitate a muncii, prin întreținerea optimă a căilor de acces, îmbunătățirea calității utilajelor folosite în subteran, instruirea temeinică a personalului cu problemele de protecție a muncii ;— organizarea a încă două depozite de aprovizionare în subteran și a unui monorai pentru transportul materialelor în galerii ;— îmbunătățirea condițiilor de locuit prin punerea la dispoziția familiilor de mineri a 100 apartamente noi și asigurarea pentru noii mineri a 300 de locuri in căminele pentru nefamiliști ;

— îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității cultural- educative în rindul minerilor, prin noi amenajăfi și dotări la clubul exploatării.Pentru înfrumusețarea incintei exploatării miniere și realizarea unor lucrări în interesul producției se vor efectua 28 000 ore muncă patriotică. Pe această cale vom realiza descongestionarea a 2 000 metri lucrări miniere, căi de acces, aeraj și transport, precum și colectarea și predarea a 250 tone de fier vechi.Cu ferma convingere că toate colectivele unităților miniere din țara noastră vor răspunde chemării noastre la întrecerea pe anul 1976, asigurăm conducerea partidului și statului nostru, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sub conducerea organizației de partid vom munci cu abnegație și totală dăruire pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne sînt trasate și a angajamentelor ce ni le-am luat, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
Secretarul comitetului 
de partid,
Gheorghe SĂCĂLUȘ
Președintele comitetului 
sindicatului,
Teodor ARVINTE

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Emil MURU
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
Alexandru TRESTIAN

Mi fe extract'» Bolești
către toate unitățile din industria 

extractivă de petrol și gazePetroliștii Schelei de. extracție Boldești, onorîndu-și sarcinile stabilite de partid, au realizat planul cincinal 1971—1975 cu 83 de zile mai devreme, obținind o producție globală suplimentară de peste 70 milioane lei, peste 239 000 tone țiței și mai mult de 155 milioane metri cubi de gaze utilizabile. Sporul de producție s-a realizat în exclusivitate pe seama creșterii productivității muncii, care in anul 1975 a fost mai mare cu 19,3 la sută decît în anul 1970.Colectivului de oameni ai muncii din Schela de extracție Boldești ii revin în anul 1976 sarcini sporite. Față' de anul precedent, producția de țiței extras va spori cu 12 la sută, cea de gaze de sondă cu 15 la sută, productivitatea muncii va crește cu 12 la sută, iar prețul de cost pe tona de țiței extras se va reduce cu 13,85 lei.Manifestîndu-și dorința fierbinte de a-și aduce din plin contribuția la înfăptuirea Programului adoptat de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, colectivul nostru adresează tuturor unităților industriei de petrol și gaze chemarea la întrecere pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan prevăzute pentru anul 1976.în climatul de entuziasm și avînt patriotic generat de documentele celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. și de vibranta chemare rostită de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, ne angajăm să realizăm în anul 1976 următoarele :1. Depășirea planului producției marfă cu 2 300 000 lei, realizînd peste plan 3 000 tone de țiței ; 10 milioane metri cubi de gaze utilizabile ; 360 tone de gazolină. în acest scop se vor aplica măsuri pentru :— intensificarea lucrărilor prevăzute în programul privind creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte ;— aplicarea noilor tehnologii de extracție : procesul de combustie subterană la un zăcămînt de țiței și injecția de gaze de înaltă presiune la alte, două zăcăminte ;— reducerea cu 145 de zile a termenelor de punere în producție a sondelor noi, printr-o organizare mai bună a lucrului brigăzilor ;— scurtarea cu 4 la sută față de anul 1975 a duratei de execuție a lucrărilor de intervenții la sonde, asigurindu-se o creștere cu 3 la sută a coeficientului de exploatare a sondelor față de realizările anului 1975 ;— extinderea în toată schela a inițiativei : „Fiecare sondă exploatată la potențialul maxim".2. Creșterea productivității muncii valorice cu 2 009 lei pe lucrător față de sarcina planificată, prin : organizarea și aprovizionarea mai bună a locurilor de muncă ; creșterea cu 1 la sută-a indicelui de utilizare a fondului de timp al muncitorilor ;— pregătirea în anul 1976 a 462 muncitori în meseriile de bază și perfecționarea a 29 de cadre cu studii medii și superioare.3. Reducerea cu 1 milion lei, față de nivelul planificat, a cheltuielilor totale, pe seama diminuării consumurilor de combustibili convenționali cu 1 000 tone, de energie electrică cu 700 mii kWh și a cheltuielilor administrativ-gospodărești, care vor conduce la obținerea unui beneficiu peste plan de 1 milion lei.4. Livrarea la rafinării a țițeiului de calitate superioară, cu conținuturi sub 1 la sută impurități și sub 6 kg sare la vagonul de țiței.în acest scop se vor regla parametrii privind temperatura de încălzire a țițeiului, dozarea desemulsionanților și vitezele de trecere prin vasele spălătoare, corespunzător sortimentelor de -țiței extras.5. Concomitent cu preocupările privind realizarea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate, ne vom preocupa în mod deosebit pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale tuturor petroliștilor din Schela de extracție Boldești. în acest sens se vor extinde elementele de mică mecanizare Ia locurile de muncă și vom îmbunătăți transportul muncitorilor. De asemenea, se va da in folosință, cu 30 de zile înainte de termenul planificat, o cantină cu o capacitate de 300 mese, la realizarea căreia se vor efectua peste 10 000 ore de muncă patriotică.Pentru transpunerea în viață a tuturor angajamentelor asumate vom organiza la un nivel superior întrecerea socialistă, punînd un accent deosebit pe cunoașterea amănunțită de către fiecare lucrător a sarcinilor care îi revin.

Ne exprimăm convingerea că toate colectivele de muncă din industria petrolului și a gazelor vor răspunde cu însuflețire chemării noastre și vor așeza la baza angajamentelor lor hotărirea fermă de a. le îndeplini exemplar, înfăptuind mărețele sarcini stabilite de Congresul al XI-Jea al partidului.
Secretarul comitetului 
de partid,
ec. Nicolae GINGHINĂ
Președintele comitetului 
sindicatului,
Tonta MARIN

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Vasile ARDELEANU
Secretarul comitetului
U.T.C.,
Gheorghe POPA

Stațiunea pentru
agriculture Furculesti-Teleorman 

către toate stațiunile pentru 

mecanizarea agriculturiiMobilizați de indicațiile și sarcinile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, cu prilejul „Zilei recoltei", ce a fost sărbătorită anul trecut la Alexandria, mecanizatorii din Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Furculești, județul Teleorman, alături de cooperatori, sînt hotărîti ca prin munca depusă să sporească necontenit contribuția lor la dezvoltarea agriculturii, la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Analizînd rezultatele .obținute in 1975, precum și indicatorii planului de stat pe anul 1976, lucrătorii S.M.A. Furculești — Teleorman cheamă la întrecere toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din țară, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :— aplicarea tehnologiilor de lucru specifice fiecărei culturi, executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole mecanizate, astfel ineît să se obțină pe întreaga suprafață a consiliului interco- operatist, în condiții de neirigare, următoarele sporuri de producții față de cele planificate :— cultura griului . :— cultura porumbului . .— cultura florii-soarelui .— cultura sfeclei de zahăr 400 kg/ha800 kg/ha150 kg/ha4 000 kg/ha— organizarea muncii în acord global în echipe mixte de mecanizatori și membri cooperatori la toate culturile și pe întreaga suprafață lucrată mecanizat ;— depășirea volumului de venituri planificat pe anul 1976 cu un milion lei, prin folosirea la întreaga capacitate de lucru a tractoarelor și mașinilor agricole, diversificarea lucrărilor agricole mecanizate și sporirea numărului de ore lucrate cu un tractor ;— reducerea cheltuielilor planificate la 1 000 lei venituri cu 15 lei, printr-o mai bună întreținere a tractoarelor și mașinilor agricole, executarea reparațiilor in condiții superioare de calitate, diminuarea consumurilor specifice de piese de schimb și materiale și folosirea rațională a forței de muncă, care în final se vor concretiza într-un beneficiu suplimentar de 500 mii lei ;— economisirea a cel puțin 50 tone de motorină prin folosirea mai completă a potențialului energetic in cadrul unor agregate rațional alcătuite, reglarea corespunzătoare a mașinilor agricole, reducerea deplasărilor in gol și eliminarea pierderilor la manipulare și depozitare ;— terminarea reparațiilor la tractoarele și mașinile agricole care vor lucra in campania de primăvară pină cel mai tîrziu la 1 februarie 1976 ;— perfecționarea pregătirii profesionale a mecanicilor agricoli și instruirea membrilor cooperatori cu privire la aplicarea tehnologiilor de mecanizare, întreținerea și exploatarea tractoarelor și mașinilor agricole și cunoașterea normelor de tehnică a securității muncii.— îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață prin :
9 organizarea în S.M.A. a secției specializate pentru executarea reviziilor tehnice la tractoare ;
9 racordarea la rețeaua. de energie electrică jși organizarea întreținerilor tehnice in sistem service la toate secțiile de mecanizare ;
9 asigurarea condițiilor de igienă a muncii în toate secțiile de mecanizare ;® prevenirea accidentelor de muncă sau în legătură cu munca prin aplicarea cu strictețe a măsurilor de tehnica securității muncii.Colectivul de_ muncă din S.M.A. Furculești își exprimă convingerea că această chemare va constitui un puternic imbold pentru mecanizatorii din toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, angajindu-i plenar in efortul general menit să facă din anul 1976 — primul an al cincinalului — un an al producției record, bază temeinică pentru creșterea nivelului de trai al intregului popor, obiectiv principal stabilit de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român;

Secretarul organizației 
de bazâ P.C.R.,
Andrei F1IJP

Președintele sindicatului, 
Gheorghe IIICEA

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Florin FUSEA

Secretarul organizației 
U.T.C.,
Iulian ANCU

Trustul de construcții 
industriale lași 

către toate organizațiile 

de construcțiiColectivul Trustului de construcții industriale Iași, ferm angajat în traducerea în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al partidului, își concentrează întregul potențial de muncă pentru valorificarea experienței acumulate în cincinalul trecut, pe care l-a încheiat cu 25 de zile mai devreme și în cursul căruia a executat și a pus în funcțiune 172 noi capacități de producție, dintre care 65 cu avansuri care totalizează 4 500 zile.Lucrătorii din trustul nostru își exprimă hotărîrea de a-și spori preocupările pentru îndeplinirea sarcinilor ce Ie revin și adresează tuturor organizațiilor de construcții din țară chemarea la întrecere pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1976, luîndu-și în acest scop următoarele angajamente :1. Realizarea cu 15 zile mai devreme a planului anual ți obținerea unei producții suplimentare la construcții-montaj de 25 milioane lei — prin pregătirea temeinică a execuției lucrărilor, a- sigurarea mijloacelor materiale și folosirea rațională a întregului potențial tehnic și uman.2. Reducerea duratelor de execuție și devansarea intrării în circuitul economic a 12 capacități industriale, agricole ți sociale, cu pină la 90 zile, insumind in total 420 zile.3. Creșterea productivității muncii, peste nivelul planificat pe anul 1976, cu 250 lei pe lucrător, prin :— introducerea de tehnologii noi, executarea industrializată a betoanelor monolite prin mecanizarea integrală a preparării bc- tcxanelor și mortarelor în stații centralizate, mecanizarea in proporție de 95 la sută a transportului betoanelor și mortarelor cu mijloace de productivitate ridicată, turnarea mecanizată a 15 la șută din totalul betoanelor monolite, confecționarea prin metode industriale a 60 la sută din armăturile pentru betoane ți folosirea cofrajelor unificate de inventar la 65 la sută din suprafața cofrată ;— extinderea gradului de mecanizare a lucrărilor de construcții-montaj la lucrările de pămint în proporție de 93 la sută ; la lucrările de montaj prefabricate în proporție de 98 la sută ; prelucrarea centralizată a geamurilor în proporție de 70 la sută ; la lucrările de finisaj în proporție de 30 la sută ;— perfecționarea organizării conducerii producției șl a muncii prin : extinderea prelucrării automate a datelor în activitatea de pregătire, programare și urmărire a producției în proporție de 100 la sută ; pregătirea tehnică și tehnologică a producției pe activități în procent de 100 la sută ; raționalizarea utilizării forței de muncă și a utilajelor de construcții prin programarea și urmărirea productivității fizice la 50 la sută din activitatea de construcții-montaj ;— folosirea mai bună in exploatare a parcului de utilaje grele de construcții și mijloace de transport, prin extinderea lucrului la plan fizic și acord global, la peste 30 la sută din volumul de prestații ;— depășirea productivității planificate Ia excavatoare cu 1,6 la sută și la mijloace de transport cu 1,5 la sută ;— realizarea unui indice de utilizare a fondului de timp maxim disponibil de cel puțin 96,5 la sută ;— extinderea formei de organizare și retribuire a muncii în acord global la activitatea de bază Ia 85 la sută din numărul muncitorilor ;— sporirea numărului de lucrători cuprinși în formele de calificare și perfecționare a pregătirii profesionale, care să cuprindă peste 1 200 muncitori, reprezentînd 15 la sută din numărul total de angajați.4. în scopul creșterii continue a eficienței economice, se vor reduce cheltuielile de producție sub sarcina planificată cu 2 lei la 1 000 lei producție de construcții-montaj, prin :— economisirea față de consumurile normate a 150 tone ciment, 80 tone metal și 50 mc material lemnos ;— reducerea cheltuielilor administrativ-gospodărești cu 2 la sută.5. îmbunătățirea calității lucrărilor prin intensificarea controlului pe faze de execuție, respectarea tehnologiilor de lucru, eliminarea cauzelor care conduc la realizarea unor betoane cu rezistență sub 85 la sută din marca prescrisă.6. Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale lucrătorilor se vor asigura noi spații de cazare insumind 295 apartamente și garsoniere, 1 680 locuri în cămine, precum și noi spații pentru servirea mesei la Iași, Huși, Botoșani, Pașcani și Roman.Convinși că toate colectivele de construcții din țară vor răspunde cu entuziasm chemării noastre la întrecerea socialistă pe anul 1976, primul an al cincinalului afirmării revoluției tehnico- științifice, asigurăm conducerea de partid că vom folosi întreaga noastră capacitate pentru realizarea exemplară a angajamentelor, contribuind prin aceasta la înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.
Secretarul comitetului Președintele comitetului
de partid, oamenilor muncii,
Aurel BAGDASAR ing. Tudor PATELLI

Președintele comitetului Secretarul comitetului
sindicatului, U.T.C.,
Savel CAPUȘNEAC Dumitru AFEOR1I® a o ®ANUL 1976, ANUL UNOR MARI INVESTIȚII

De la început, pe toate 
șantierele—disciplină, 
ordine, bună organizare 
© Timpul frumos sprijină munca... dar îndeamnă și 
la exigență sporită ® Un exemplu pentru toți : con
structorii de pe șantierul întreprinderii de mașini grele 

n-au avut nici o absență din primele zile de lucruHotărit lucru, constructorii de pe șantierul noilor capacități productive de la întreprinderea de mașini grele au pășit în noul an cu „dreptul". Sînt mai multe motivele care ne îndeamnă să facem o astfel de apreciere. Iată unul dintre ele, de fapt o secvență grăitoare de lucru. Este <5 zi însorită de ianuarie ; în perimetrul extinderii de la hala de turboagregate, toți oamenii erau prezenți la ora începerii programului. S-au apucat imediat de treabă — e vorba de montarea fermelor metalice de acoperiș— sub supravegherea directă a șefilor de echipă. Și în cîteva ceasuri, conturul halei _s-a întregit văzînd cu ochii. „Sîntem în pas cu ritmul de lucru atins în perioadele de vîrf ale anului trecut, ne spunea maistrul Ștefan Barcan, dar intenționăm 'să-I grăbim. Ne invită și starea vremii, pină acum prielnică unui efort susținut".Acesta este doar un aspect, despre care, puțin mai tîrziu. aveam să ne convingem că nu-i deloc izolat. La toate punctele-cheie prezența riguroasă la program. disciplina și seriozitatea cu care acționează cei aproape o mie de muncitori de pe acest șantier s-au mafe- rializat intr-un prim bilanț promițător : in prima decadă din ianuarie— deși scurtă — rezultatele obținute, pe ansamblul șantierului, s-au situat

Ja nivelul celor dintr-o decadă obișnuită.Accelerarea ritmului la toate categoriile de lucrări rămîne problema numărul unu, ne-a precizat ing. Constantin Enoiu, șef de șantier din cadrul I.C.S.I.M. București. Anul 1976 prevede pentru colectivul nostru sarcini mari : comparativ cu anul trecut, volumul lucrărilor, practic, s-a dublat. Tocmai de aceea privim realizările de pînă acum doar ca un început...Un început însă care a fost pregătit cu minuțiozitate și din timp. Există aici o firească împletire intre îmbunătățirea disciplinei in muncă a lucrătorilor — preocupare principală a organizației de partid — și „mina" de bun organizator a conducerii de șantier. Iată trei argumente convingătoare. Unu : pregătirea lucrului pe timpul iernii. Bunăoară. în halele de tratament termic secundar și de utilaj greu condițiile de lucru asigurate în prezent rivalizează cu cele din timpul verii. Doi : inițierea unei acțiuni ample, vizînd creșterea substanțială a gradului de mecanizare a lucrărilor. (Pe lingă aducerea unor utilaje de execuție suplimentare. își spune cuvîntul alcătuirea unor echipe specializate de muncitori al căror randament. în această nouă formulă de activitate, a înregistrat un adevărat salt). Trei : inventarierea tuturor

Foto : S. Cristianlucrărilor planificate în cursul acestui an și precizarea, pe această bază, a unei perspective zilnice, clare și complete de acțiune.Dar, la rindul lor. constructorii solicită sprijinul furnizorului de construcții metalice și al proiectantului. Este vorba mai întîi. de devansarea de către I.C.M. Caransebeș a livrărilor de construcții metalice. Și aceasta cu atît mai mult cu cit discuțiile purtate n-au adus pină în prezent nimic nou. în al doilea rînd, este vizat Institutul de proiectări pentru construcții de mașini din Capitală restant serios la elaborarea și predarea unor proiecte de primă necesitate. Situația este serioasă. Nu mai comportă comentarii ci doar reacția rapidă, responsabilă a restanțierilor....Iată-ne pe șantierul noilor capa

La întreprinderea de mașini gtele din București prinde contur o nouă hală de fabricație

cități de la întreprinderea „Autobuzul".— E adevărat, demarajul in acest an a fost puțin mai lent, ne-a spus ing. Emil Dimitriu, adjunct al șefului de lot. în primele zile am avut cite 50—60 de absenți. Astăzi, numărul lor este mai mic.O explicație care nu... spune nimic. Mai poate surprinde pe cineva de ce o situație de-a dreptul anormală este privită de conducerea acestui șantier cu atita liniște ? Un lucru este limpede : actele de indisciplină consemnate pină in prezent la această investiție nu sînt deloc străine de. îngăduința cu care sint privite proliferarea absențelor nemotivate și timpul pierdut fără rost de unii angajați. Din contră, sînt chiar rezultatul nemijlocit al atitudinii tolerante față de asemenea abateri, manifestate de

cei desemnați să îndrume și să controleze buna desfășurare a lucrărilor.Dar cu totul alta ar fi situația, dacă și efortul de organizare a unei activități normale de construcții și montaj s-ar situa la nivelul cerințelor ridicate în fața acestei investiții. Este limpede, așadar, cum „merg mină-n mină", pe acest șantier, indisciplina cu insuficiența măsurilor de organizare a producției și a muncii și cu îngăduința. Nu înțelegem insă de ce nici organizația de partid de aici și nici conducerea I.C.S.I.M.-ului nu-și fac simțite prezența pentru curmarea unei situații care, dacă va continua, pune in pericol respectarea termenului de punere in funcțiune a noilor capacități, scadente la sfirșitul acestui semestru.
Ing. Cristian ANTONESCU

Realizări ale cooperativelor meșteșugăreștiCooperativele meșteșugărești au livrat, încă din primele zile ale a- cestui an, cantități importante de bunuri destinate aprovizionării populației. Potrivit prevederilor, lucrătorii din acest sector vor contribui in 1976 la aprovizionarea piețelor cu un volum de produse cu peste 8,4 la sută mai mare față de realizările din anul trecut. Ei vor pune la dispoziția cumpărătorilor mai mult de 5 000

de noi modele de confecții, încălțăminte, articole de marochinărie, pro- duse de artizanat și confecții artizanale, Dunuri oe uz casnic și gospodăresc, electronice și electrotehnice și altele. Odată cu creșterea cantităților de mărfuri meșteșugarii întreprind numeroase măsuri pentru diversificarea sortimentelor, îmbunătățirea calității acestora. (Agerpres)
Aurul inteligenței tehnice
(Urmare din pag. I)șină de suprafinisat cu bandă abrazivă". A- flind importanta inovației, i-am căutat pe cei doi tineri specialiști și am stat de vorbă cu ei.Priviri străluminate de pasiune, cuvinte sincere, spuse din inimă. trădînd drumul către alte împliniri, angajamente viitoare trădate doar de gesturi, de accentuarea unor expresii, de zim- betul care. însoțea, dîndu-le un plus de frumusețe, cuvintele revoluția tehnico-ști- ințifică. Cam in felul acesta i-am caracterizat pe cei doi colegi de facultate, de uzină și de inovații, pe cci doi specialiști care scrutează cu interes și încredere viitorul. Am discutat despre multe. I-am iscodit cu răbdare și interes. M-am întrebat ciți dintre noi știm că autocamioanele românești fabricate in această uzină poartă, ca o pecete a calității, dibăcia celor doi oameni tineri cu care discutam, ciți dintre noi știm că anual, in marea întreprindere, se aplică sute de invenții și de inovații, că beneficiile realizate de inteligența tehnică a-

ting sume impresionante, de multe milioane de lei și. cu destulă părere de rău, am constatat că nici eu n-am știut acest lucru.„Un inginer trebuie să fie și priceput, și pasionat, și îndemî- natic. Să creadă în puterile sale ; să aibă idei și să le materializeze" mi-a spus Mircea Pătrunjel.„Cind am venit ca nou și tinăr inginer in această uzină, am simțit că unii diritre tovarășii mei de munca, luîndu-și martoră experiența, nu-mi prea acordau cuvenitul credit pe care eu eram conștient că-1 merit. Doar n-am trecut prin facultate ca la plimbare, pe o faleză. Mi-am dat seama că trebuie să-i ciștig pe acești oameni cu puterea faptelor, să le demonstrez ca un tinăr inginer este capabil să se înhame la treburile uzinei, că-i în stare să rezolve orice problemă, oricît de dificilă. în același timp eram trist că nu toți colegii mei se străduiau să înțeleagă acest lucru. Și. împreună cu Mircea, prietenul meu, am început să cotro- băim, cum s-ar zice, in problemele stringente ale întreprinde

rii. N-avea rost să facem o inovație doar pe bază de teorie, să-i căutăm apoi locul de aplicare. Prilejul nu s-a lăsat prea multă vreme așteptat. Unei instalații din import ii lipsea un dispozitiv care-i condiționa buna funcționare. Și, după îndelungi discuții, i-am stabilit baza teoretică și am realizat-o. A doua inovație ne-a căzut în miini cam tot așa. Prețul unei mașini dc super- finisat cu bandă abrazivă. procurată din străinătate, era foarte mare. Ideea de a o construi noi a fost mai mult decit tentantă. Realizind-o. însemna că mai trecem cu brio un examen in fața colectivului. N-a fost ușor. Pînă la urmă însă — la proiectare ne-a ajutat și colega noastră Carmen I-Icss — am izbutit", zice Ion Anghei.Vorbele celor doi ingineri se adună parcă intr-un film ce derulează cu încetinitorul imagini-martori ale activității lor dc Fiecare zi. Imagini- martori ale efortului general de inteligență consacrat progresului tehnic și in această unitate industrială de renume a Brașovului.
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MUZEUL DE ISTORIE — 
uo for aeti^ în educarea
patriotică a tineretuluiTn județele Cluj și Sălaj mărturiile despre trecutul eroic și .zbuciumat al acestor străvechi meleaguri romanești sînt deosebit de numeroase. O bogată rețea de muzee de istorie și case memoriale, cu un impresionant patrimoniu muzeistic — peste 120 000 de exponate la Muzeul de istorie al Transilvaniei și peste 32 000 la Muzeul de istorie și artă din Zalău, circa 18 000 de obiecte la Muzeul de istorie din Turda și peste 13 000 la Muzeul de istorie și artă din Dej — alături de nenumărate locuri și monumente, vorbesc vizitatorilor despre 'începuturile și viețuirea neîntreruptă a românilor pe aceste locuri, despre lupta lor necurmată pentru libertate și dreptate socială, pentru unitate națională, despre munca și viata înfrățită a oamenilor muncii români. maghiari, germani și de alte naționalități, despre adinca lor dragoste pentru frumos din care s-au zămislit de-a lungul veacurilor ati- tea neprețuite creații artistice. Este pe deplin valorificat acest fond documentar de o rară forță evocatoare în activitatea de educare patriotică a tineretului ?De la bun Început trebuie să a- rătăm că muzeele de istorie de aici sprijină prin variate forme procesul instructiv-educativ din școli. A sporit numărul lecțiilor de Istorie predate în sălile muzeelor ; ilustrate de documente din epocă — manifeste și ziare, liste de semnături adunate de pe întreg cuprinsul Transilvaniei, fotografii înfățișînd imensa mulțime pdunată pe Cîmpul lui Ho- ria la Alba Iulia in istorica zi de 1 decembrie 1918 — lecțiile consacrate acestui eveniment au izbutit să Dună mai bine în evidență năzuința de unitate a poporului român, lupta sa pentru făurirea statului național unitar, cîștigînd. totodată, o mai mare forță emoțională și educativă. A crescut, de asemenea, numărul expunerilor susținute de lucrători ai muzeelor la orele de istorie sau dirigenție, la manifestările politice și culturale inițiate de organizațiile U.T.C. din școli. Inmî- narea carnetelor de U.T.C. sau primirea cravatei de pionier în incinta Muzeului de istorie al Transilvaniei ori a Muzeului de istorie și artă din Zalău, în mijlocul mărturiilor istorice privitoare la lupta eroică și îndelungată dusă de poporul nostru pentru făurirea României de azi au dobîndit semnificația unui sacru le- gămint de a nu precupeți nimic pentru apărarea și creșterea moștenirii strămoșești.Pentru cei pasionați de istorie. Muzeul de istorie al Transilvaniei a organizat. din primele luni ale anului trecut, in cîteva școli mai mari, cercuri de ,,Prieteni ai muzeului*'. Elevii care fac parte din aceste cercuri sînt invitați la principalele

manifestări muzeistice : conferințe la sediu sau in afară, vernisaje ale expozițiilor. seri muzeale etc. O parte din „prietenii muzeului" au participat activ, in vacanțe, la campaniile de săpături ale muzeului pe șantierele arheologice de la G.ura Baciului ori de lingă Huedin. Prezența lor aci n-a Cost o simplă excursie, ci o lecție vie de patriotism. prilejuindu-le cunoașterea bogăției și varietății culturii materiale a strămoșilor noștri, a nivelului înalt atins de civilizația celor ce-au trăit cu milenii in urmă pe aceste locuri, tn perspectivă se conturează, ca o nouă latură a activității acestor cercuri, inițierea „prietenilor muzeului" in tainele cercetării arhlvistice. in tehnicile de alcă- taiire a unor studii istorice, activi-
însemnări din județele 

Cluj și Sălaj

tate ce se va finaliza prin organizarea unei microsesiuni științifice a elevilor.La Zalău, cel patruzeci de elevi, membri ai cercului „Mieii muzeografi", după ce au aprofundat istoria Sălajului, așa cum este ea reflectată de exponatele muzeale, au asigurat ghidajul in muzeu pentru colegii lor din școlile orașului. în continuare, „micii muzeografi" se vor familiariza, și cu monumentele istorice din zonă’ spre a deveni gazde competente pentru cei ce vor vizita numeroasele vestigii istorice din județ.Și totuși, la o analiză mal atentă, conlucrarea muzeelor cu școala este încă departe de a fi epuizat toate posibilitățile. Semnalăm astfel numărul încă redus al școlilor din localitățile amintite — ca să nu mai vorbim de celelalte școli din județ — care colaborează sistematic cu muzeele. Atrage, de asemenea, atenția și faptul că formele de cooperare intre cele două instituții sint încă limitate. Poate fi lărgit acest registru de forme, există posibilitatea imprimării unui caracter mai sistematic raporturilor dintre școală șl muzeu ? Experiența arată că da. Astfel, muzeele ar putea acorda un sprijin mai larg îmbogățirii zestrei documentare a cabinetelor de Istorie sau a celor de științe sociale din școli, ar putea îndruma mai îndeaproape activitatea cercurilor de istorie, in fine, ar putea contribui la o maî bună dotare a muzeelor și colecțiilor școlare. în acest sens notăm cîteva începuturi valoroase la Cluj-Napoca, Zalău și Dej, unde în u- nele școli s-au constituit, prin eforturile elevilor și sub îndrumarea u- nor muzeografi și cadre didactice inimoase. interesante colecții cuprin- zînd monede, ceramică, facsimile, fo

tografii etc. tn ceea ce privește caracterul sistematic al conlucrării dintre cele două instituții, acesta ar putea fi asigurat prin crearea unui colectiv de cadre didactice, activiști U.T.C., lucrători ai inspectoratelor școlare și muzeografi — după modelul cabinetului didactic al Muzeului național — care să inițieze și să urmărească un amplu plan de manifestări muzeale in sprijinul procesului instructiv-educativ.Din păcate. legături prea firave există intre muzee și organizațiile de tineret din întreprinderi, aceste legături rezumindu-se la vizite sporadice ale tinerilor muncitori in muzee, la expunerile ținute de muzeografi— dar in calitate de lectori ai comitetelor municipale de partid și U.T.C.— in unități industriale.De ce dăinuie o atare situație ? Pentru a afla răspuns ne-am deplasat in trei mari întreprinderi din Cluj-Napoca. cu puternice organizații de tineret : „Carbochim". „Clujeana" și „Unirea", unde muncesc mai bine de 5 400 uteciști. Interlocutori ne sint secretari și membri ai comitetelor de partid și U.T.C. „Ce acțiuni ați propus, de pildă, Muzeului de istorie al Transilvaniei. în ultima vreme?" — „Nici una" — „De ce?" — „Nu ne-am gindit...". Se face simțită aici, în primul rind. slaba cunoaștere a gamei manifestărilor muzeistice, a acțiunilor de larg interes și puternică audiență pe care le poate organiza muzeul in sprijinul educației patriotice a tineretului ; așa cum arată întreaga practică muzeografică, colaborarea organizațiilor de tineret cu muzeul este necesară și utilă, nu numai fiindcă duce la lărgirea registrului de activități educative organizate de U.T.C., ci în principal pentru că asigură sporirea puterii lor de influențare, fiindcă amplifică rezonanța lor in conștiințe.Apare evidentă, din cele de mal sus. neobișnuința unor organizații U.T.C. de a organiza acțiuni In comun cu muzeele. Trebuie să subliniem Insă că nici muzeele de-istorie nu manifestă suficientă inițiativă în a colabora cu organizațiile de tineret din întreprinderi, a organiza împreună acțiuni interesante. atractive.Pornind de la asemenea situații, Comitetul județean de partid Cluj a realizat recent o amplă analiză a activității muzeelor din județ, luînd măsuri pentru popularizarea și generalizarea formelor valoroase de lucru cu publicul, astfel incit legăturile muzeului cu masa tinerilor muncitori, țărani, elevi, studenți și militari să se lărgească și să se diversifice. , în continuare, in folosul muncii de educare patriotică, revoluționară a tinerei generații.
Silviu ACHIM 
Gheorghe RUSU

Constantin C. GIURESCU:

„Istoria pădurii românești — 
din cele mai vechi timpuri

pînă astăzi"

Ana gluvacov: „Afirmarea 
femeii în viața societății. 
Dimensiuni și semnificații 

în România"

Muzeul militar cenlral din Capitală. Aspect din sala războiului pentru Independență, 1877—1878Foto : E. Dichiseanu

în acest moment, cind „Proiectul de Program de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier" vine să statueze. in mod științific și unitar, apsam- blul de acțiuni privind gospodărirea judicioasă a pădurilor, apariția lucrării academicianului Constantin C. Giurescu despre istoricul pădurii românești capătă o semnificație deosebită. Mal ales acum cind știm ce avem de făcut In viitor. intr-un domeniu atit de important, merită să ne aplecăm cu atenție asupra do- jcumentelor trecutului, asupra felului cum au fost tratate și exploatate pădurile în orinduirile trecute. Sintem ajutați in acest drum de cartea a- părută în editura „Ceres", în condiții grafice deosebite. Ea ne ajută și mai mult să înțelegem necesitatea și oportunitatea programului e- laborat, să ne conturăm cu claritate atitudinea și orientarea față de această mare avuție națională.Pornind de la primele documente ce stau la dispoziția istoriei în etapa actuală, condeiul savant și limba de hrisov a profesorului de reputație mondială scot în e- vidență etapele și vicisitudinile prin care au trecut pădurile de-a lungul evoluției so- cial-economice pe a- ceste meleaguri străbune. subliniind in special rolul de seamă al pădurilor in viața poporului român. Importanța lor economică și ecologică, precum și influențele e- xercitate asupra denumirilor românești de locuri, așezări, oameni, arbori... Autorul, ca istoric. dar și in calitate de cetățean pătruns de o profundă dragoste pentru aceste bogății naturale ale țării, realizează prin această

lucrare o primă sinteză istorică despre pădurile noastre din cele mai vechi timpuri și pină astăzi.în contextul analizei întreprinse, autorul acordă o atenție deosebită continuității poporului român de-a lungul veacurilor pe teritoriul carpato-da- nubian. aducind in acest sens argumente numeroase și convingătoare de ordin toponimic și onomastic, insistind asupra unor termeni de origine dacică (copac, codru, gorun etc.), slavă .(stejar, girniță. cring ș.a.) și. in special, a- supra celor de origine latină (fag. frasin, ulm. tei, plop, salcie, carpen etc.), cuvinte din care au derivat numeroase nume de localități și de oameni. O puternică impresie asupra cititorului produc capitolele și referirile la rolul pădurii în apărarea țării, ca loc de refugiu in perioadele zbuciumate din istoria neamului. De asemenea, se scot in evidență e- fectele dezastruoase a- supra întinderii și capacității productive a patrimoniului nostru forestier pe care le-au avut exploatările rapace și devastatoare din trecut. Foarte e- locvent exprimă autorul ideea păstrării cu cea mai mare grijă a acestei mari bogății : ..... pădurea înseamnă pentru noi nu numai o mare bogăție și un puternic rezervor de sănătate, dar. îndrăznesc s-o spun, și o parte a ființei noastre sufletești, o notă constitutivă a noțiunii de român".în felul acesta, prin pana măiastră a acad. C. C. Giurescu. încărcată cu multitudinea impresionantă a datelor și faptelor culese cu perseverentă din documentele vremilor, ampla sinteză dc istorie a pădurilor românești devine un act de

cultură cu profunde implicații științifice și alese valențe estetico- literare. Ea oferă o lectură de viu interes, emoționantă, atit pentru specialiști, cit și pentru toți acei care iubesc pădurea și ii înțeleg importanta și rosturile ei adinei.Față de acest trecut, cind soarta pădurilor era lăsată la voia In- tîmplării și a lăcomiei proprietarilor. experiența acumulată în anii socialismului a- pare revelatoare. în condițiile de astăzi, preluînd și evaluînd cu răspundere patriotică noianul de date și de fapte care ne sînt puse la dispoziție, avem datoria să analizăm cu atenție Proiectul de Program de măsuri a- flat In plină dezbatere, spre a trece cu hotărî- re la gospodărirea cit mai rațională și mai bine dirijată a fondului forestier, tn vederea satisfacerii cit mal depline a nevoilor economiei naționale, concomitent cu potențarea rolului inegalabil al pădurilor în conservarea și refacerea mediului înconjurător. Fiind vorba de primul program de orientare clară și riguros științifică a gospodăririi pădurilor în perioada 1976—2010. el se impune astfel ca un remarcabil document cu profund caracter istoric. prefigurînd veridic dezvoltarea viitoare a silviculturii românești și a cărui traducere in fapt stă in competența și posibilitățile noastre. ale generației actuale.Cartea academicianului Constantin C. Giurescu este o con- tri’buție specifică la împlinirea acestei Îndatoriri.
Pro!. emerit 
tir. docent 
Emil
G. NEGUI.ESCU 
membru al Academiei 
de științe agricole 
și silvice

Acest rod al u- nor cercetări îndelungate intreprinse de dr. Ana Gluvacov a coincis. sub raportul finalizării editoriale, cu recent încheiatul „An internațional al femeii", sporind astfel interesul față de o problematică atît de complexă cum este aceea a afirmării femeii in viața societății românești. Autoarea, bazîndu-se pe documentele P.C.R. referitoare la acest domeniu, investigînd realitățile românești în desfășurare, cercetînd numeroase lucrări din literatura națională și universală, reușește să ofere atît specialiștilor, cît și unui cerc larg de cititori o construcție coerentă de idei și fapte, elocventă in privința rolului femeilor, pe multiple planuri, în viața societății noastre.în prima parte a lu

crării se analizează, la modul general-teore- tic, rolul și locul femeii in societate. Considerăm că cele mai importante concluzii care se degajă din a- ceastă parte se referă la necesitatea abordării multidisciplinare a condiției economico- sociale a femeii și la necesitatea integrării ireversibile a femeii în producția socială, ca factor fundamental al afirmării ei depline în societate.Partea a doua a lucrării privește femela in economia națională a Republicii Socialiste România. Autoarea demonstrează convingător — și pe acest plan — rolul important și caracterul progresist al integrării- femeilor în producția socială, superioritatea noului statut social al femeii, constituit pe baza tranformărilor revoluționare care au

dus la edificarea socialismului. Se cuvine relevat faptul că, paralel cu prezentarea sugestivă a participării active a femeilor din țara noastră la crearea de bunuri materiale și spirituale, sint supuse discuției diverse modalități privind integrarea optimă a femeilor în viața socială.Lucrarea apărută în Editura politică se distinge prin valențe numeroase, atît sub raport științific, cit și sub raport civic, inse- rîndu-se, în consecință, ca un ghid util în elaborarea adecvată a soluțiilor pe planul integrării mereu mai active a femeilor In viața socială românească, precum și in eforturile privind ridicarea nivelului conștiinței socialiste a femeii.
Con!, dr.
Virgil IONESCU

ion bl aga: „Repartizarea
teritorială a forțelor 

de producție în România"

După un șir de spectacole cel puțin discutabile (cind sub aspectul textului, cind sub cel al punerii in scenă, cind sub ambele aspecte, strins legate), Teatrul de comedie realizează, prin „Trei surori" de A. 
P. Cehov, un succes : un spectacol impresionant și de ținută — cu cert succes la marele public — un spectacol interesant, adine și original, cel mai adesea, pe cit de inedit, pe atit de substanțial, de organic ; intr-un cuvint, un act teatral de certă valoare culturală.Se vorbește mull in literatura de specialitate despre dimensiunea comică, despre tragicul grotesc al operei cehoviene. Se relevă — prin estomparea a- titudinîi de „compasiune" — luciditatea autorului, atitudinea lui de observator imparțial și, mai mult, intențiile lui pronunțat și a- totcuprinzător critice, satirice. Concepțiile mai vechi au generat, printr-o înțelegere limitată, spectacole care unilateralizau viziunea cehovianâ. schematizau eroi și relații.Convingătoare demonstrație a modernității lui Cehov, spectacolul realizat in regia lui Lucian 
Giurchescu nu simplifică, ci nuanțează și îmbogățește. Spectacolul e metafora apusului unei lumi, a unul sfirșit plin de convulsii. Autorul nu a vrut să înnobileze agonia — se arată convingător in spectacol. Si această agonie nu mai e nicidecum „poetică". Din ca nu lipsesc țipetele și gemetele. stridențele. penibilul. ridicolul, proslia. Dincolo de atmosfera de sociabilitate sau. in multe scene, in spatele unor glume nesărate, aparent inofensive, se imt răutatea și cruzimea. Dincolo de aparența d" ' demnitate in suferință adie un vint de nebunie (accese subite și peste măsură prelungite — de furie, acte insolite etc.).Evident, lumea celor trei surori, a lui Cebutikin. So- lionii. Tuzenbach. a lui Verșinin și Andrei Prozo- sov relevă simptomele con

damnării — sugerate cu finețe in spectacol — și are întrucitva conștiința acestei condamnări...............Poatecă ni se pare numai că trăim, dar de fapt nici nu existăm" zice Cebutikin. Eroii cehovieni „există", dar nu atît de adevărat, dc adine, de nobil, ca să trăiască o tragedie.Ei caută o ieșire, dar a- ceastă căutare este adir.c grevată de o resemnată neputință, de credința că „nici peste două, trei sute de ani', ba nici peste un mi-

ciază de o distribuție da ținută este insuficient. Se cuvine precizat că. în majoritatea cazurilor, inter- preții piesei „Trei surori" au fost in situația de a depune substanțiale e- forturi de autodepășire — de căutare. de explorare inedită a propriilor posibilități șr a semnifioațiilor partiturilor, de regîndire a relațiilor dintre personaje. Succesul creațigi lor marchează deopotrivă un efort de gindire șl de Interpretare in contempora-
„TREI SURORI" 

de A. P. CEHOV 

la Teatrul de comedie

Hon de, ani. viața, nu se va schimba cu o iotă ! Ea rănii ne aceeași. urmîndu-și legile ei proprii, pe cate noi nu le putem pătrunde și pe care nu le vom cunoaște niciodată".Eroii cehovieni nu sint in întregime niște victime, dar nici niște mostre pure ale neputinței — ceea ce le dă o dimensiune umană. Neliniștea îi adună și li desparte, le împiedică somnul. Neputincioși — ei au cel mult intuiția neputinței. Condamnați — ei au cel mult teama. presimțirea condamnării. Speranța nu i-a părăsit cu iotul ; și totuși. temeiurile ei sint șubrede. Spiritul de independență și demnitatea, bucuria muncii par a fi niște idealuri avute cîndva și repetate acum automat, mecanic, fără alt suport interior decit rușinea de a le fi pierdut.Lucian Giurchescu nu explorează singur sensurile și modernitatea operei cehoviene. ci cu ajutorul actorilor. A spune, in acest caz, că montarea benefi-

neitate ale unui text, ale unui univers uman și literar. Iar reușita lor a depins in mare măsură de capacitatea de a se integra, in chip nou, proaspăt, surprinzător, ansamblului operei cehoviene și spectacolului — imaginat cu subtilitate și fantezie de regizor și scenograf (Ion Popescu U- 
driște).Cele trei surori sînt Li
liana Țicău (care împrumută Olgăi frumusețea distinsă și noblețea ținutei). 
Stela Popescu (o Mașă transfigurată de revelația, de bucuria pasiunii) și 
Sanda Toma, a cărei prospețime. căldură și subtilitate comunică emoționant zbaterile acelui „suflet mare și curat" care este Irina. Surpriza interpretativă a spectacolului este constituită, după noi. de 
Ion Lucian (Kulighin). care aduce în scenă nu numai ridicolul unui om limitat și al soțului încornorat, ci și imensa tristețe a acelei Înțelepciuni care spune că. în lumea sa, doar țprmele, a-

m. zlatej „Psihologie socială 
și organizațională industrială"

parențele mai sint posibile. O profundă . impresie ne-a lăsat și Dumitru Rucărea- 
nu, care, sub înfățișarea a- celui „om de treabă și cinstit" care este Solionii, sugerează drame adinei. Scena care sfișie, cu disperare, lanțul conveniențelor — absurda mărturisire de dragoste făcută Irinei — este extraordinară.Pendulînd intre tentativele de sinucidere ale soției (care tind, la un moment dat. să devină comice) și între repetatele schimbări de reședință și de angajări sentimentale, Verșinin interpretat de Sil-' 
viu Stănculescu este un e- tern „maior îndrăgostit". Tuzenbach a găsit in Vladimir Găitan un interpret emoționant, ținărul actor creind o sugestivă imagine a unei drame a neputinței, pe cit de a- dincă, pe atit de decentă, iar Natalia Ivanovna a aflat în Vasilica Tasta-
man o întruchipare convingătoare. poate doar prea apăsată, a vicleniei feminine, a cupidității, răutății, prostiei și imoralității. Cu simplitate, dar nu fără subtilitate. C. Băltăreții întruchipează in Andrei Pro- zorov nu un ratat, ci un veleitar ; un om comun, defapt lipsit de dramă — care se complace cu ușurință însituații din ce în ce mai degradante. în Ferapont. 
Aurel Giiirumia, semănîndla chip, uluitor, aici, eu Michel Simon, amintește încă o dată că nu existăroluri mici pentru actori talentată în dificilul rol al lui Cebutikin. Cornel Vul
pe a creat o compoziție complicată, a cărei sudură și armonizare, a cărei curățire de excese, de stridențe supărătoare se va produce, poate, cu timpul. Agreabile și „în notă" cu intențiile regizorului ne-au apărut și interpretările lui Rode și Fedotik (Gh. $i- 
monca. Theo Cojocarii) și a Anfisei (Dorina Done).Prevestește oare succesul cu drama „Trei surori" revirimentul atit de îndelung așteptat al Teatrului de comedie ?

Natalia Siancu-
ATANAS1U

Dincolo de structura relațiilor tehnico-productive și a celor informaționale, intreprinderea socialistă, ca formă organizațională de bază a societății noastre, dispune de o structură a relațiilor interumanc, iar cincinalul revoluției tehnico- științifice proclamat de Congresul al XI-lea al P.C.R. vizează deopotrivă dimensiunea materială și umană a societății noastre. Iată argumentele principale care stau la baza lucrării lui M. Zlate apărute la Editura politică. Abordind problemele umane ale întreprinderii din punct de vedere psihosocial și organizațional, autorul demonstrează clar și convingător că intr-o societate de tip socialist, alături de eficiența economică, orice întreprindere trebuie să urmăreas-' că și eficiența ei socială, umană, care este determinantă, in sensul că producția materială depinde intr-o mare măsură de gradul de organizare, instruire și conducere a oamenilor, de creativitatea lorf. Pornind de la concepția marxistă asupra poziției oamenilor în situațiile de muncă, autorul demonstrează în acest sens că relațiile interumane ale întreprinderii reprezintă o forță eminamente productivă.Lucrarea debutează cu un istoric bine documentat și amplu a! psihologiei sociale industriale, cu evidențierea noii perspective pe care o aduce această știință in studiul omului și activității sale productive. Ceea ce diferențiază lucrarea lui M. Zlate de alte tratate similare apărute in literatura de specialitate este modul de abordare prin care in centrul atenției este pus omul, adultul, cu toate particularitățile lui biologice, psihice, psihosociale. de virstă, sex etc. De aici, autorul pornește studiul construcției relațiilor omului cu întreprinderea. organizația, grupul primar de muncă.în continuare, autorul dezvoltă o abordare nouă, din perspectiva, psihosocială. a unui vechiz domeniu al psihologiei aplicate, selecția și repartizarea personalului. Direcția pentru care militează este o selecție dirijată, planificată, previzională și după necesități viitoare, centrul de greutate al selecției fiind astfel deplasat dinspre factorii bio- psihici spre factorii psihosociali, culturali și de educație.O importantă parte a lucrării este dedicată formării și dinamicii grupurilor de muncă, precum și comu

nicării în grupurile de muncă din întreprindere. Ideea de la care se pornește este aceea că, odată cu proiectarea tehnică a unei întreprinderi sau organizații, trebuie avută în vedere și proiectarea relațiilor interpersonale, in corelație cu relațiile om-mașină, deoarece a- cestea reprezintă suportul material al cristalizării și formării coeziunii grupului de muncă, al disciplinei, unității*și forței sale morale. Analiza comparativă a unor cercetări asupra formării grupurilor de muncă demonstrează acest fapt, ară- tind totodată indicii de creștere a producției in cazul unor relații interumane controlate, dirijate și chiar educate.O atenție deosebită este acordată analizei psihosociale a comunicării in grupurile de muncă din întreprindere. Sint supuse unei examinări minuțioase rețelele. canalele și structurile de comunicare, se precizează o serie de indici și modalități practice de calcul al lor pentru controlul eficienței comunicării, precum și modalitățile de a- meliorare a comunicării industriale.Prin spiritul analitic și capacitatea de coordonare a diverselor puncte de vedere existente în literatura de specialitate, prin împletirea reușită a demersului teoretic cu cercetări experimentale, practice, aplicative, cele mai multe efectuate pe baza realităților noastre industriale, prin sugestiile oferite, precum și prin stabilirea problematicii și caracteristicilor psihosociale și orgănizaționale ale uneia dintre formele organizaționale de bază ale societății noastre — întreprinderea socialistă — această lucrare reprezintă un succes al aplicațiilor psihologiei sociale românești la mediul industrial. Ea poate deveni utilă atit studenților, cadrelor didactice și psihosociologilor industriali, cit și factorilor de decizie și conducătorilor diverselor întreprinderi, instituții și organizații industriale.în ansamblu, cartea se înscrie ca o contribuție la eforturile îndreptate. pe linia exigențelor formulate în Programul P.C.R., în documentele Congresului al XI-lea privind creșterea rolului științei în rezolvarea unor probleme de care depinde creșterea eficienței activității economice
Pavel MUREȘAN
Academia „Ștefan Gheorghiu"

NOUTĂȚI î• EDITURA ACADEMIEI : Popescu Maria — „Imperativele noii ordini economice internaționale" ; * * * „Istoria științelor in România" (Biologie).« EDITURA POLITICA : Ovidiu Trăsnea — „Probleme de sociologie politică" : Ene Virgiliu — „Anton Bacalbașa".• EDITURA MINERVA : Titu Maiorescu — „Jurnal", vol. I ; N. Da-videscu — „Aspecte și direcții literare" ; Eugen Lovinescu — „Scrieri", vol. VI.• EDITURA EMINESCU : Zaharia Stancu — „Viață, poezie, proză !...“ ;

Amplasarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării a constituit de-a lungul anilor construcției socialiste tema mai multor studii e- conomice. O nouă lucrare cu acest subiect a apărut în Editura științifică, sub semnătura prof. univ. dr. Ion Blaga : „Repartizarea teritorială a forțelor de producție in România". Lucrarea se impune atenției deopotrivă prin contribuția la precizarea unor categorii economice, cit și prin modul aprofundat in care explică politica partidului nostru în vederea dezvoltării tuturor județelor țării.Lucrarea abordează repartizarea teritorială a forțelor de producție în contextul realizării eficienței e- conomice maxime la nivelul economiei naționale. avînd în acest sens drept criteriu de referință dezvoltarea maximă a fondului de consum, alcătuit din fondul de consum material și toate serviciile făcute, direct sau indirect, populației de sectorul terțiar (tran

sporturile. ocrotirea sănătății, învățămîntul, cultura, gospodăria comunală etc.). Analiza detaliată a fenomenelor economico-sociale pune în lumină concluzia că pentru creșterea rapidă a fondului de consum este absolut necesară ridicarea susținută a productivității muncii, utilizarea la maximum a fondurilor fixe și valorificarea superioară a resurselor naturale.Interesant și totodată util pentru practica social-economică este modul in care autorul pune problema repartizării teritoriale raționale a forțelor de producție. în acest sens, el subliniază că soluțiile constau numai in dezvoltarea tuturor zonelor geografice aie linei țări. în contextul dezvoltării de ansamblu a economiei naționale. Interesele locuitorilor unui județ nu pot fi rezumate la o dezvoltare a economici respectivului județ „e- gală cu a celorlalte", ci la o dezvoltare economică și socială cit mai înaltă a propriului județ și a întregii țări, în ansamblu.Constituie un impor

tant pas înainte în cercetarea problemei repartizării teritoriale a forțelor de producție și argumentarea temeinică a ideii că optimul economic „trebuie considerat o noțiune dinamică ; rapiditatea cu care se desfășoară progresul teh- nico-științific contemporan — arată autorul — determină ca optimul economic să fie privit în orice moment ca o stare ideală a e- conomiei. spre care e- conomia tinde în mod obiectiv și continuu, dar care poate fi realizată numai pe plan logic, teoretic". Partea covirșitoare a lucrării este consacrată analizei problemei în tara noastră, descifrării factorilor care o condiționează. Concluzia fi/tală ce se impune a- tenției este aceea că rezolvarea problemei repartizării teritoriale a forțelor de producției impune in mod obiectiv dezvoltarea econo- I mică complexă, creșterea multilaterală a activității economice și sociale in fiecare județ in parte.
Ioan ERHAN

o. L. cosma: „Hronicul muzicii 
românești"Este un fapt, poate Încă nu îndeajuns perceput in afara cercurilor de specialitate, că indeosebi în ultimul deceniu muzicologia românească a făcut pași însemnați în trecerea de la acumularea factologică la elaborarea de sinteze, intr-o viziune științifică, asupra istoriei artei noastre muzicale.Pe acest fundal se proiectează îndrăzneață operă a lui Octavian Lazăr Cosma, „Hronicul muzicii românești". Au apărut pină in prezent, in E- ditura muzicală, două volume din ceea ce va fi. probabil, istoria întregii evoluții a muzicii românești, de la mărturiile, puține dar certe, despre arta tra- co-dacilor pină în prezent. Prin natura ei, o asemenea încercare ține de domeniul cercetării interdiscipli- nare, operînd cu instrumente proprii investigării folclorului și textelor muzicale medievale. bizantinologiei, presupunind cunoașterea unui număr imens de lucrări mu

zicale și de fapte privind viața muzicală din întreaga țară.Hronicul muzicii românești face o definitivă și argumentată demonstrație asupra vechimii, continuității și originalității muzicii românești, infirmind vechile prejudecăți a- supra „vidului" de ac- > livitate muzicală „cultă" și ne arată in ce moduri a . existat în decursul veacurilor, și in toate provinciile românești, o activitate orofesionistă de expresie muzicală românească. Pină in prezent. doar o mică parte din tezaurul acestor epoci a fost recuperat in circulația vieții muzicale, dar puținul pe care il cunoaștem — în bună măsură datorită corului Madrigal — ne a- rată că asemenea mărturii ale trecutului fac parte din tezaurul culturii noastre, situîn- du-sc, cu egală îndreptățire. alături de textele cronicarilor sau de prețuitele monumente ale vechii arhitecturi și ale picturii murale.

Tot atît de însemnată — și caracteristică pentru viziunea sintetică a lui O. L. Cosma — ni se pare consecvența cu care autorul pune în relație creșterea muzicii românești nu numai cu marele fluviu al istoriei naționale, dar și efl muzica din Orient, din răsăritul, centrul și apusul Europei.Afirmarea muzicii românești ca o individualitate bine conturată într-un vast spațiu european, de ale cărui prefaceri n-am fost rupți și căruia, la rîndul nostru, i-am dat impulsuri (ne gîndim. de pildă, la puternica radiație a stilului creai in „Școala de la Put- na"), opere muzicale, interpret! de seamă, este de asemenea una dintre liniile de forță ale lucrării.Volumele care au a- părut pînă în prezent — realizate în bune condiții grafice — poartă firul muzicii românești pină în pragul perioadei moderne.
Radu GîîECIU

N LIBRĂRIIOctavian Paler — „Mitologii subiective" : Mircea Zaciu — „Lecturi și zile" ; Dan Grigorescu — „Direcții în poezia secolului XX".• EDITURA DACIA : Emil Mânu — „Sinteze și antisinteze literare" ;Vasile Igna — „Provincia cărturarului" : Simion Dima — „Mielul negru".• EDITURA FACLA : Caniil Petrescu — „Trei primăveri" ; Alexandra Indricș — „Corola de minuni a lumii" : Lucian Penescu — „Diamante în umbră" : C. Olariu — „Conducerea întreprinderii prin costuri" ; P. Dragomir — „Structuri algebrice".
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FAPTUL PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCINTEII" TRANSMIT >

I

DIVERS
Copilul
salvat

Zilele trecute, un viscol nă
prasnic a ridicat nămeți in zo
na comunei Intregalde (Alba), 
localitate situată în Munții A- 
puseni. Satul Sfircea, din raza 
acestei comune, rămăsese com
plet izolat. Un copil de 10 luni 
era bolnav. Trebuia transportat 
de urgentă la spitalul din Alba 
Iulia. Chemată la fata locului, 
„Salvarea" n-a putut să răzba
tă prin troiene. Clipele nu tre
buiau risipite. O știa mai bine 
ca oricare medicul Nicolae 
Voștinaru, de la circumscripția 
Intregalde. De aceea, fără ză
bavă, infruntînd vremea po
trivnică. el a purtat copilul bol
nav in brațe cale de cîțlva kilo
metri, plnă unde putuse 
meargă mașina „Salvării", 
copilul a fost salvat.

să
Si

I
I

I

I
Frumoasa 
pădurii

I
La ceas de amiază, în orașul Șimleu Silvaniei și-a făcut apariția o foarte frumoasă căprioară. Trecătorii s-au oprit s-o admire. Și ea nu s-a lăsat prea mult invitată să fie chiar min- giiată. Fără să dea semn că e speriată, fugărită sau grăbită, frumoasa pădurii a făcut un scurt popas la elevii școlii profesionale. apoi în parcul orașului. eoni a ieșit la promenadă pe ar' era centrală a urbei... Peste tot. oamenii au servit-o cum s-au priceput, cu fel de fel de bunătăți. Spre seară, după o nouă promenadă, s-a întors de unde venise, din pădurea Măgura Șimleului.

în catalogul
vredniciei

Microcooperativa agricolă a 
Scolii generale Cornești (Dîmbo
vița) se dovedește a fi o ade
vărată școală a vredniciei. Anul 
trecut, elevii de aici au obținut 
o recoltă mai mare decit pă
rinții lor : 9 430 kilograme po
rumb la hectar pe teren neiri-- 
gat. Care este „secretul" aces
tei performante ? Densitatea op
timă a plantelor și.-absenta to
tală a buruienilor ; elevii au 
făcut nu mai puțin de opt pra- 
șile. Pentru 1976 ei și-au propus 
să insămințeze in culturi succe
sive mazăre și porumb. Acum, 
după vacanță, au început pre
gătirile pentru o altă importan
tă acțiune : amenajarea unei 
pepiniere care va produce pen
tru viitoarea zestre de frumuse
țe a satului 6 000 puieți de nuci 
și castani. Așa stînd lucrurile, 
micii... mari agricultori din Cor
nești merită cu prisosință nota 
zece In catalogul vredniciei.

i
Cînd te joci 
cu focul...
Auzind că îl paște un inven

tar, gestionarul Marin Capră 
din comuna Poroschia, județul 
Teleorman, s-a făcut alb ca va
rul, apoi verde, apoi galben... 
După ce obrazul i-a făcut cu
noștință cu toate culorile 
curcubeului, s-a gindit s-o ia 
înaintea controlului, adică să-și , 
facă el singur „ordine" in ges
tiune. Sau, mai exact, să ștear
gă urmele prejudiciilor. Si ce 
credeți că a făcut ? A luat trei 
sticle cu gaz, a intrat in maga
zin și i-a dat foc. Apoi s-a 
strecurat afară, pe furiș, bucuros 
că nu l-a văzut nimeni. Incen
diul a fost insă repede observat 
și stins. A ars doar o tejghea 
cu mărfuri in valoare de cîteva 
mii de lei. Restul de... 70 000 lei 
au fost 
intr-un 
prea a

Ie

găsiți ascunși de Capră 
patul. Capră-capră, dar 
făcut-o de oaie.

Pe soseaua
9

Siria-Arad»
S-a intimplat pe șoseaua Și- 

ria-Arad, in apropierea locali
tății Iloria. Autoturismul „Da- 
cia-1300". condus de Nicolae 
Costea, directorul unei școli din 
comuna Macea. s-a angajat fără 
să se asigure în depășirea unei 
autobasculante. Din sens opus 
circula regulamentar o autocis
ternă. Nemaiputind redresa vo
lanul. N. C. a izbit autoturis
mul in autocisternă, producin- 
du-se un grav accident, in ur
ma căruia el și incă două per
soane și-au pierdut viata. iar 
alte două au fost grav rănite.

Din nou 
despre 
victimele 
alcoolului Cos-Pină deunăzi, între frații tică. Ionel și Gheorghe Ghiu din comuna Dumitrești. județul Vrancea. domnea deplină înțelegere. ca între... frați. Iată insă că. întrecînd măsura cu băutura, cei trei frați s-au luat, din te miri ce. la harță. De la ceartă au ajuns la bătaie. în timpul încăierării. unul dintre cei trei frați. Ionel. în vîrstă de 36 do ani. și-a pierdut viata. Fratele cel mare. Costică. află acum in fata organelor cercetare penală.

I
I
I

I
se 
de

Rubricâ redoctatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

IAȘI. Lucrătorii Trustului de construcții Iași au de executat în 1975 un număr de 4 736 apartamente, două școli cu cîte 16 săli de clasă la Iași și Pașcani, alte două școli cu cite 8 săli de clasă la Iași, 5 creșe și 4 grădinițe de copii, 9 cămine pentru nefamiliști cu cite 470 locuri, un spital de recuperare a forței de muncă in Iași, un spital de adulți în Pașcani și altele. Datorită bunei organizări a muncii pe șantiene și folosirii din plin a timpului care se menține călduros, harnicii constructori ieșeni lucrează acum intens la 3 470 de apartamente, la toate creșele și grădinițele, la două școli. 6 cămine și la spitalul din Iași. Un bloc cu 60 de apartamente la Hîrlău și altul în comuna Lespezi se află în stadiu de finisaj. (Manole Corcaci).TULCEA. A acostat la danele antrepozitului frigorific din Tulcea nava colectoare ..Polar III" a Comandamentului flotei de pescuit o- ceanic. Ea a adus 726 vagoane pește congelat, ulei și făină de pește. Producția a fost preluată de la navele- trauler românești ..Iezer". ..Retezat", ..Razelm", ..Milcov". „Sinoe", „Clă- bucet". Imediat după acostare. „Po- lar-III" a intrat în operațiuni de descărcare. (Vasile Nicolae).NEAMȚ. Pe platforma chimică Săvinești a fost dat în funcțiune cel de-al doilea grup termoenerge- tic. care va asigura energia necesară t>unei desfășurări a procesului de producție la noile instalații
I • SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT vremea

I

TENIS : Azi începe turneul 
international de Ia TimișoaraCircuitul internațional de tenis continuă în sala „Olimpia" din Timișoara cu cel de-al doilea turneu, ale cărui întreceri se vor desfășura pină duminică.

SCHIProba de slalom special din cadrul concursului internațional de schi pentru juniori de la Spindleruv Mlyn (Cehoslovacia) s-a încheiat cu victoria sportivului austriac Wolfram Ortner, cronometrat în cele două manșe cu timpul de 88”04/100. Concurentul român Csaba Portik s-a clasat pe locul zece, cu timpul de 93"06/100 (46”03/100 plus 47”03/100).La startul cursei au fost prezenți tineri schiori din Austria, Bulgaria,
I „ÎN SPRIJINUL PROPAGANDEI ȘI MUNCII POLITICE" — se intitulează broșura editată de curînd la Timișoara. Din sumar: Dezvoltarea economico-socială a meleagurilor timișene în cincinalul 1971—1975, obiectivele ce revin oamenilor muncii din a- ceastă parte a țării în noul cincinal 1976—1980 ; Activitatea cabinetelor de organizare a muncii ; Experiența centrelor de radioficare ; Munca politică în sprijinul autoutilării ; Desfășurarea învățămîntului agrozootehnic de masă, o A OPTA EDIȚIE A FESTIVALULUI DE TEATRU FOLCLORIC IEȘEAN a reunit în finală 22 de echipe din satele județului, selectate din cele peste 1 000 formații to- talizînd peste 10 000 de „mas- cați frumoși" — simbol al binelui — și „mascați urîți" — simbol al răului — de jieni, căiuți, capre, cerbi și alte personaje de teatru străvechi. ® UN NOU CERC DE PROGRAMATORI- ANALIȘTI (al 22-lea) a luat ființă la casa de cultură a sindicatelor din Galați. Cei 30 de pasionați ai noului cerc tehnic se alătură membrilor celorlalte cercuri tehnico-aplicative (radio, televiziune, croitorie, stenodactilografie, limbi străine) și ai numeroaselor cercuri și cursuri cu profil artistic, o „OMUL ȘI

ROMÂNIA văzută de oaspeții „Scînteii“ (II)
Reproducem, în continuare, extrase din cîteva articole șl reportaje 

publicate in ultima perloadâ de ziariști strâini care au vizitat România 
in. calitate de oaspeți ai „Scinteii".

„RABOTNICESKO DELO" (R. P. Bulgaria)

„Făt-Frumosul Carpaților nordici"Toate orașele, toate satele, toata județele României își au culmile lor, atinse in cele trei decenii socialiste, își au jaloanele lor de viitor. Le are și județul Maramureș — cel mai nord-vestic județ din România. In avion spre Baia Mare mă întrebam dacă voi reuși să prind adevăratul puls al României contemporane în acest oraș, care numai în urmă cu 15—20 de ani număra doar douăzeci de mii de locuitori și nu i se prevedeau perspective deosebite. Ajungînd deasupra lui, am fost de-a dreptul surprins. Pentru că, sub noi, a izbucnit luminos un mare oraș contemporan, descriind linii minunate pe fondul culmilor înverzite. Dar adevărul rămîne adevăr — Baia Mare, așa cum am văzut-o, este fiica ultimilor două- trei cincinale.Baia Mare trăiește astăzi ritmul
„KANSAN UUTISET" (Finlanda)

0 țară a ritmurilor economics inalteO călătorie pe meleagurile României socialiste de azi îți oferă imaginea unor vaste transformări înfăptuite sub conducerea partidului comunist. Vorbind despre prezent, despre realizările remarcabile în dezvoltarea industriei și agriculturii. în cercetarea științifică. în învătămint și cultură, românii iți vorbesc totodată despre viitor. Programul Partidului Comunist Român adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului schițează direcțiile de dezvoltare a tării pină in anul 2000Pentru a înțelege evoluția României pînă la sfîrșitul acestui secol, trebuie avute in vedere in primul rînd rjtmurile înalte de dezvoltare a economiei românești. Ce a însemnat, de pildă, ultimul cincinal in industria 

conectate ia circuitul productiv în anul care a trecut. Prin aceasta, centrala electrotermică a combinatului de la Săvinești a ajuns la capacitatea proiectată. (Ion Manea).MUREȘ. La Tirgu-Mureș a luat ființă o nouă cooperativă meșteșugărească. Noua unitate, denumită „Tricotex", asigură in secțiile și a- telierele sale o gamă variată de servicii către populație : tricotaje executate la comandă și în serie, broderii și cusături artizanale, spălat, curățat, vopsit și altele. Au fost deschise 10 puncte de comandă la Tirnăveni, Luduș, Miercurea Nirajului. urmînd ca in zilele următoare să se extindă aria unității și în alte localități din județul ,Mureș. (Cornel Pogăceanu).ARAD. în bazinul legumicol a- parținînd de C.L.F. Pecica, județul Arad, au fost organizate, în ultimele zile, ample acțiuni privind sporirea producției de legume în gospodăriile populației. Bunăoară, în comuna Șeitin s-au inventariat toate terenurile din gospodăriile cetățenilor care pot fi utilizate în 1976 pentru producerea de legume, s-au stabilit tehnologiile adecvate zonei și s-au încheiat peste 200 de contracte ferme între producători și C.L.F. pentru livrarea de tomate timpurii. Asemenea acțiuni vor avea loc și în localitățile Pecica, Semlac și Nădlac. (Constantin Simion).

Polonia, România, Ungaria și Cehoslovacia.
★Proba de slalom uriaș contînd pentru „Cupa Mondială" (masculin) s-a încheiat marți la Adelboden (Elveția) cu victoria italianului Gustavo Thocni, care in cele două manșe a realizat timpul total de 2’58”94/100. Au urmat in clasament Ingemar Stenmark (Suedia) — 3’00”43/100 și Engelhard Pargaetzi (Elveția) — 3'01”86/100.După desfășurarea acestei probe, in clasamentul „Cupei Mondiale" pe primul loc se află Stenmark — 126 puncte, urmat de Gros (Italia) — 120 puncte și Klammer (Austria) — 106 puncte.

PATINAJ ARTISTICMarți la Geneva au început campionatele europene de patinaj artis
UNIVERSUL". Cu acest titlu. în 11 comune din județul Sibiu (Sadu. Orlat, Jina, Poiana. Șura Mare, Păuca etc.) se desfășoară un simpozion itinerant care-și propune popularizarea unor cunoștințe din domeniul cosmosului și microcosmosului. Proiecții de filme documentare, ex-
CARNET
CULTURALpuneri de fotografii și planșe însoțesc conferințe ca : „Pă- mîntul în lumina ultimelor cercetări științifice" sau „Soarele în sistemul nostru galactic", o LA VASLUI, echipe artistice din întreprinderea de confecții și întreprinderea de prelucrare a lemnului din localitate au prezentat un reușit spectacol muzical-literar-coregrafic. Formații de teatru și orchestrale, brigăzi artistice de agitație, grupuri de recitatori, soliști vocali au ilustrat „forța" artistică a celor două colective, o BRIGADA ȘTIINȚIFICA în acțiune. în județul Olt au fost inițiate consfătuiri științifice ale arhi- . tecților, medicilor, profesorilor.

dinamic al unui oraș modern, eu o sută de mii de locuitori. Cele peste treizeci de întreprinderi ale sale o- feră o producție variată — de la utilaje miniere pînă la tricotaje — du- cînd faima hărniciei clasei muncitoare băimărene în alte țări ale lumii. Cu frumoasele sale blocuri de locuit, cu străzile și piețele largi inundate de trandafiri în floare, orașul își merită, pe drept cuvînt, numele de „Făt- Frumos al Carpaților nordici".Am părăsit Baia Mare cu sentimentul că pentru mina omului care știe pentru ce construiește nu există piedici. Aceasta au dovedit-o și arhitec- ții, și constructorii, și minerii, într-un cuvînt toți cei care creează valori materiale și spirituale pe aceste meleaguri.
Petar TONCEV

României ? Am notat două cifre semnificative : dacă valoarea producției a fost în 1970 de 300 miliarde lei, aceasta a depășit în 1975 suma de 580 miliarde. In această perioadă au fost date în folosință 2 400 obiective economice. Și incă un lucru foarte important : 50 la sută din mijloacele de producție nu au mai mult de cinci ani vechime. In anii 1971—1975. numărul muncitorilor din industrie și alte ramuri ale economiei naționale a crescut cu peste 1.3 milioane persoane. Această tendință se va menține și acqentua. Dacă se are in vedere numai industria, ponderea întregii forte de muncă va fi în 1980 de 40 la sută. în; același timp, ponderea anga- jaților din agricultură va reprezenta doar circa 15 la sută din întreaga

Primire la primul nistru al guvernului Cronica zileiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, marți după-amiază, în vizite protoColocviu privind noile forme de învățămînt superior din EuropaMarți dimineață au Început In Capitală lucrările unui colocviu privind noile forme de invățămînt superior din Europa, organizat de Centrul european pentru învățămînt superior al UNESCO (C.E.P.E.S.), cu sediul la București.Timp de trei zile, specialiști din 15 țări europene vor face un schimb de păreri în legătură cu definirea termenului care face obiectul reuniunii, relațiile structurale și educaționale dintre noile forme de învățămînt superior și instituțiile de specialitate tradiționale. necesitatea adaptării aces
Vesti noi — dinainte de BurebistaNoi descoperiri privind prezența populațiilor tracice pe teritoriul țării noastre au fost făcute recent de specialiști ai Muzeqjui de istorie al Republicii Socialiste România, ai Institutului de arheologie — București și Muzeului Olteniei din Craiova. în insula dunăreană Ostrovul Mare (Mehedinți) a fost identificată o întinsă necropolă cu morminte de luptători — constatare făcută pe baza numeroaselor arme aflate aici. Pe lingă piesele din metal, ce se remarcă prin tehnica în care sînt lucrate, au fost găsite, totodată, materiale ceramice bogat ornamentate.

tic. După desfășurarea celor trei figuri impuse, la masculin pe primul loc în clasament se află Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) — 45,84 puncte, urmat de Serghei Volkov (U.R.S.S.) — 45,08 puncte și John Curry (Anglia) — 45,06 puncte. Cunoscutul campion al R. D. Germane, .Tan Hoffman, care și-a făcut reintrarea după o îndelungată absență, ocupă locul 4 cu 44,44 puncte.
NATAȚIEîn ultima zi a concursului internațional de înot de la -Pointe Claire (in apropiere de Montreal), multipla recordmană mondială Kornelia Ender (R. D. Germană) a ciștigat proba feminină de 100 m liber cu timpul de 57”79/100. Tinărul înotător american Andy Coan a terminat învingător in proba similară masculină, fiind cronometrat cu 53”23/100.

inginerilor agronomi cu cetățeni din Dobrosloveni. Opo- relu, Redea, Rotunda. Obirșia, Vădastra. Vișina ș. a. Asemenea acțiuni vor continua și in alte comune ale județului, e PROGRAMUL CELOR MAI REPREZENTATIVE EMISIUNI și rubrici la radio și televiziune, consacrate învățămîntului politico-ideologic, educării maselor in spiritul concepției materialist științifice despre lume și societate este cuprins in „Calendarul 1976", editat de Comisia pentru răspindirea cunoștințelor științifice a Consiliului județean al F.U.S. Suceava o LA HUNEDOARA, concursul județean al gazetelor de perete satirice, al caricaturii și epigramelor numără printre premiali colective redacționale de la E.M. Petrila. C.S. Hunedoara. E.M. Dîlja, I.M.M.R. Simeria. I,C. Orăștie. In final, la clubul „Siderurgis- tul" a fost organizată o consfătuire și o expoziție a gazetelor de perete premiate e A CINCEA PREMIERA la Naționalul ieșean : „Căsătoria" de N.V. Gogol. (Regia : Ion Lascăr. scenografia : Safta Șerbu). O valoroasă distribuție evoluează împreună cu artistul emerit Ion Lascăr. care-și inaugurează, cu acest prilej, al 50-lea an de activitate artistică 

populație activă. Cu toate acestea, producția agricolă va crește substanțial in comparație cu cincinalul trecut. Această creștere se va face prin intensificarea mecanizării, prin extinderea irigațiilor. Pînă în 1980 se intenționează să fie irigate un milion de hectare, iar cantitatea de îngrășăminte chimice să ajungă la 200—280 kilograme la hectar.Poate am redat prea multe cifre, culese dintr-o sumedenie, care defi
„TRIBUNA POPULAR" (Venezuela)

Formarea armonioasă a tineretuluiParcurgind patru județe românești, situate fiecare în altă parte a țării, am putut constata cum zestrea industrială a acestora sporește văzînd cu ochii. In zone care pînă nu de mult se practica numai agricultura, in ultimii ani au răsărit ca prin minune fabrici și uzine, unde lucrează și mulți tineri, pentru formarea și perfecționarea cărora există o preocupare constantă. Te impresionează să vezi cit de armonios este îmbinat aici învățămîntul cu practica productivă, să vezi cum fiii de țărani se transformă, treptat, in mînuitori competenți a/ utilajelor celor mai complicate.Ca ziarist venezuelean, venit de la multe mii de kilometri cu dorința de a înțelege procesul care face din
„ZEITUNG VUM LETZEBURGER VOLLEK"

(Luxemburg)

Sub semnul valorilor umanisteTn cursul unei vizite de două săptă- mini in România, am luat contact cu realizările clasei muncitoare române și mi-am putut forma o imagine despre drumul furtunos parcurs de a- ceastă țară — de la o economie agrară inaooiată. cum era incă în 1944. la un stat socialist care își construiește o industrie modernă.Datorită progreselor uriașe obținute în ultimul sfert de secol. România face astăzi pași repezi pe drumul cs 

colare de prezentare pe ambasadorii în țara noastră ai Austriei — Franz Wunderbaldinger, și Indiei — S. L. Kaul.

tor forme la cerințele actuale ale dezvoltării sociale.La ședința de deschidere au participat membri ai conducerii Ministerului Educației și învățămîntului. Comisiei naționale române pentru UNESCO, Centrului de informare al O.N.U. la București. Cu acest prilej au vorbit H. A. Foecke. reprezentantul directorului general al UNESCO. Ion Dima. director adjunct in Ministerul Educației și învățămîntului, și Thomas Keller, directorul C.E.P.E.S. (Agerpres)
Atît inventarul metalic și ceramic, cît și ritul de inhumație demonstrează că necropola datează din perioada 700—600 i.e.n. și aparține unei populații tracice purtătoare a culturii Ba- sarabi (cea mai reprezentativă cultură tracică, din care evoluează aceea a geților, răspîndită pe aproape întreg teritoriul viitoarei Dacii a lui Burebista și Decebal).Cercetările de la Ostrovul Mare au meritul de a contribui la elaborarea unei cronologii mai precise a monumentelor arheologice tracice și tra- co-getice din spațiul balcano-car- patic. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
18 și 17 ianuarie. în țară : Deși tempe
ratura aerului va scădea ușor la în
ceputul intervalului, vremea va fi re
lativ călduroasă. Cerul va fi schimbă
tor, mai mult acoperit la început în 
Banat, Crișana, Transilvania, Maramu
reș și Moldova, unde șl vîntul va pre
zenta intensificări din sectorul nord- 
vestic. Vor cădea precipitații mai frec
vente în jumătatea de nord a țării, 
care spre sfîrșitul intervalului vor fi 
mal ales sub formă de ploaie. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse > între 
minus 6 și plus 4 grade, iar cele ma
xime între minus 2 și plus 8 grade. La 
munte ninsoare viscolită. în București : 
Cerul va fi temporar noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt moderat, cu 
intensificări din sectorul vestic. Tem
peratura va marca o scădere ușoară 
la începutul intervalului.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Acești tineri ai ,,Cetății de foc*4 

(reportaj T).
10.15 Teatru scurt : ..Cerere în căsăto

rie" de A. P. Cehov.
10.45 Muzică populară românească.
11.15 Aventura cunoașterii — Mesajele 

Pămîntului.
11.45 Te cînt, țara mea I
12.00 Telex.
IG.oo Teleșcoală.
16.30 Curs de llrpba rusă (nivel mediu). 
17.00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Ateneu popular TV.
18.10 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
18,50 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,35 Telecinemateca. Ciclul „Un mare 

regizor" — Karel Kachyna. Filmul 
artistic : Trenul spre stația „Ce
rul". Producție a studiourilor ci
nematografice cehoslovace. Pre
mieră TV.

22.00 Interpretul preferat : George £na- 
che.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’78 — emisiune pentru ti
neret.

20,15 Preferințele dv. muzicale sînt și 
preferințele noastre.

21,05 Telex.
21,10 Telerama : Televiziunea și oceanul 

planetar.
21,40 Roman-foileton : „Forsyte Saga" 

— episodul 2. (Producție a stu
diourilor de teleyiziune engleze).

nesc chipul nou al României. Poate acest lucru nu respectă întru totul regulile clasice ale unui reportaj „colorat". Dar ca forță de sugestie oare ce poate sublinia mai bine caracterul Intr-adevăr grandios al acestui program de dezvoltare ? Program considerat, pe bună dreptate, ca o veritabilă cartă de înaintare a țării spre comunism.
Matti HULTTA

România un stat cu o societate socialistă multilateral dezvoltată, m-am interesat îndeaproape și de vastele mijloace de instruire de care dispune tineretul din această țară. Și am constatat că tineretul șl, în general, publicul larg au la dispoziție nu numai operele clasice și contemporane ale literaturii române și universale, în tiraje impresionante, dar și cărți de informare politică, științifică, de sociologie și din alte domenii. din cele mai diverse. Am fost impresionat descoperind, printre sutele de autori etalați în rafturile librăriilor, numele cele mai reprezentative ale universului literar latino-american.
Emilio SALAS MENDEZ

duce spre un stadiu superior, urmînd să ajungă, după 10 sau 15 ani, o tară dezvoltată industrial. Românii cu care am stat de vorbă mi-au spus că sint conștienți de marile eforturi care mai trebuie depuse pină la atingerea acestui țel. Și cînd vorbesc de construirea unui stat industrial modern, românii nu au nicidecum în vedere ceva similar cu așa-numita „societate de consum" occidentală, ci accentuează că ei construiesc o societate

Marți seara a părăsit Capitala, în- dreptindu-se spre patrie, delegația de activiști ai P.C.B., condusă de tovarășul Radoslav Radev, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.B., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră. La plecare, delegația a fost salutată de tovarășul Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei Republicii Populare Bulgaria la București.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a transmis o telegramă

Perfecționarea procesului instructiv-educativ 
în învățămîntul primar și gimnazial

(Urmare din pag. I) conținutului și al metodelor de muncă cu școlarii.Măsurile adoptate urmăresc : cuprinderea în învățămîntul preșcolar a întregii generații de copii. ceea ce va Influența pozitiv activitatea elevilor în clasa I ; cuprinderea și menținerea în școală, pină la absolvirea invățămtn- tului obligatoriu, a tuturor copiilor apți pentru învățătură ; perfecționarea continuă a procesului instructiv-educativ în vederea ridicării nivelului de cunoștințe al elevilor și înlăturarea completă a repetenției la ciclul primar, pînă în anul 1980. In acest context, un accent deosebit se pune pe folosirea metodelor și procedeelor moderne de însușire și înțelegere a lecțiilor, pe tratarea diferențiată a fiecărui copil, In funcție de particularitățile și capacitățile de asimilare a cunoștințelor, astfel incit să i se asigure o dezvoltare complexă, o pregătire adecvată pentru muncă și viată. Pentru elevii ce Intîmpină greutăți la învățătură, de pildă, se preconizează alcătuirea, pe parcursul unui trimestru, a unor grupe temporare. avînd programe speciale, care să ducă la realizarea unei pregătiri cît mai omogene în cadrul fiecărei, clase. Se prevede, de asemenea, in cazuri bine stabilite, prelungirea. în mod experimental, a duratei ciclului primar cu un an. fără ca elevii să fie considerați repetenți. O altă arie de măsuri se referă la îmbunătățirea programelor de învățămînt. a manualelor școlare, precum și a modului de cunoaștere. îndrumare și control al copilului. prevăzindu-se. în acest sens, elaborarea unor haremuri de cunoștințe și abilități minime, obligatorii. Acțiuni importante vor fi întreprinse și pe plan organizatoric. între acestea evidențiindu-se o mal mare stabilitate a învățătorilor la catedră, micșorarea efectivelor de copii pe clasă (32 de regulă), reducerea orei de clasă (de la 50 la 45 de minute), introducerea unei zile de activități recreative in orarul săptămînal, îmbunătățirea rețelei școlare și a bazei materiale a unităților de învătămint,
Funeraliile generalului de armată 

în rezervă lacob TecluMarți au avut loc funeraliile generalului de armată in rezervă Iaeob Tcclu.Mitingul de doliu, la care au luat parte activiști de partid și de stat, generali și ofițeri, veterani din războiul antihitlerist, cetățeni bucu- reșteni. a avut loc la Cimitirul militar Ghencea.La catafalc au fost depuse coroane de flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. a Consiliului de Stat și a Marii Adunări Naționale, Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale. Comitetului municipal București al P.C.R.. Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, a unor comanda
care să stea sub semnul Idealurilor și valorilor umaniste.Impresionantă mi s-a părut industria Craiovei, ale cărei locomotive e- lectrice sau Diesel-electrice circulă pe rețelele de căi ferate ale altor țări ale lumii ; sînt exportate în peste 30 de țări și alte produse industriale — electromotoare, transformatoare, aparate de înaltă tensiune etc. Craiova este și o citadelă a industriei chimice, cu o mare producție de în
„MORNING STAR" (Marea Britanie)

Impresionanta ospitalitate a oamenilor...După ce ne-am înapoiat din călătoria în România, într-o seară mi-am întrebat copiii : „Care este cea mai vie imagine rămasă în amintire, din vacanta petrecută In România ?“ Reacția lor a fost destul de promptă și am fost de acord cu ei, deși nu mă așteptam la un asemenea răspuns.Ben (9 ani) șl Dan (7 ani) nu s-au referit la nici una din experiențele inedite — deși le-au plăcut foarte mult — trăite timp de cîteva săptă- mini la Constanța și pe litoralul însorit. nici la intîmplările minunate din Deltă, nici la comorile de artă din nordul Moldovei, deși sînt convins că și într-acolo le zburau gin-
„VOLKSSTIMME" (Austria)

Pentru om, pentruArhitectul bucureștean care ne-a primit în biroul său sobru, dominat de un uriaș plan al capitalei României, are o funcție de răspundere in cadrul Institutului de proiectări București. Mi-a vorbit pe larg de proiectele de sistematizare a orașului, fără a-mi ascunde problemele complexe ce-și mai așteaptă rezolvarea.Remarc mîndria sa îndreptățită. în tot cursul convorbirii, în legătură cu succesele institutului. Aflu de la el că marile cartiere noi ale Bucureș- tiului au fost construite in cea mai mare parte pe terenuri virane și nu prin, demolarea altor case, ceea ce a contribuit Ia atingerea unui ritm deosebit de rapid în domeniul construcțiilor de locuințe. Mi-a explicat. totodată, că s-a procedat la ex- 

de felicitare noului ministru al relațiilor externe al Republicii Honduras. Roberto Perdomo Paredes, cu prilejul numirii sale in această funcție.
★Ca și în anii trecuți, în 1976, la recomandarea Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură — UNESCO — vor fi sărbătorite pe plan mondial numeroase personalități. Printre acestea figurează : Vlad Țepeș, domnitorul- Țării Românești (500 de ani de la moarte). Constantin Brâncuși, sculptor (100 de ani de la naștere). Hortensia Papa- dat-Bengescu, scriitoare (100 de ani de la naștere). Costache Negri, scriitor și om politic (100 de ani de Ia moarte) etc. (Agerpres)

extinderea școlilor cu program prelungit.— Dar referitor la pregătirea cadrelor didactice ?— Toate aceste măsuri implică, e- vident, participarea activă a tuturor cadrelor didactice la activitatea cu elevii, sporirea răspunderii fiecărui învățător și profesor pentru perfectionarea pregătirii sale profesionale, politico-ideologice și metodice. De aceea, ministerul nostru și inspectoratele școlare vor îmbunătăți sistemul de pregătire a educatoarelor și Învățătorilor prin liceele pedagogice, care vor deveni unități de învățămînt model, centre de experimentare a unor metode și mijloace didactice moderne: circa 11 000—12 000 de învățători vor fi cuprinși, anual, la cursurile de perfecționare, al căror program va fi îmbogățit. în sensul sporirii ponderii activităților practice și, lucrărilor de laborator, al legării mar strinse de cerințele școlii. Cercetarea pedagogică a fost solicitată să ofere soluții optime pentru perfecționarea tehnologiei didactice, modernizarea metodelor de predare-învățare. diferențierea muncii cu elevii, criteriile de evaluare a rezultatelor obținute de aceștia.Avînd în vedere importanta colaborării dintre școală și familie, precum și cu organizațiile de masă și obștești, au fost adoptate și măsuri pentru întărirea legăturii intre acești factori educativi. în noul act normativ al comitetelor de părinți, pe care-1 elaborăm în prezent, participarea familiei la întreaga activitate instructiv-educativă a școlii reprezintă una dintre ideile fundamentale.O bună parte a măsurilor la care m-am referit se vor aplica încă din cel de-al doilea trimestru al acestui an școlar : altele vor fi puse în aplicare în viitor, după o atentă experimentare și validare în practica școlară. Pentru o cit mai temeinică însușire de către toate cadrele didactice a ansamblului de măsuri adoptat — nc-a spus in încheiere interlocutoarea — au loc. în aceste zile, dezbateri în cadrul școlilor din toate județele și localitățile țării.

mente de armă, direcții centrale și instituții din Capitală. Ultima gardă la sicriu a fost formată din general de armată Ion Ionită. ministrul apărării naționale, general-colonel Ion Coman. prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, adjuncți ai ministrului apărării naționale, comandantul garnizoanei București.La mitingul de doliu au vorbit general-colonel Marin Nicolescul adjunct al ministrului apărării naționale, și general-colonel Mihai Burcă, care au evocat viața, activitatea și înaltele virtuți ostășești ale celui dispărut.In sunetele marșului funebru a avut loc apoi ceremonia înhumării, însoțită de ultimele onoruri militare funebre date generalului lacob Teclu.
grășăminte... Dar, la fel ca în Craiova. dezvoltarea industrială cunoaște același ritm rapid și în celelalte părți ale țării. Intr-adevăr. în acest ritm devine neîndoielnic că In următorii 15 ani imaginea de azi a României, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, va aparține trecutului, făcînd loc unei Românii tot mai avansat».

Jo MUTTERGE

durile. Răspunsul lor a fost simplu : „Amintirea cea mai puternică ne-au lâsat-o oamenii ospitalieri din România". Era amintirea tuturor acelor prieteni români întîlniți pretutindeni și care, datorită afecțiunii spontane și curate pe care ne-au arătal-o, și-au asigurat un Ioc permanent în inimile noastre. Ne-am dat seama că simpatia pentru copii este o trăsătură tipică la toți cei pe care l-am întil- nit în România, așa Incit se poate spune, pe bună dreptate, că in această țară toți copiii sînt oricînd bine- veniți.
John GRITTEN

viața lui plăcutătinderea orașului spre sud — un fel de nou orășel satelit, Berceni — pentru a restabili echilibrul geometric al metropolei românești.Multe aspecte specifice ale acestui oraș în continuă modernizare le-am constatat parcurgîndu-i străzile centrale și cartierele. E plăcut, din punct de vedere estetic și uman. sS descoperi că ceea ce caracterizează cartierele noi ale capitalei României și le conferă acel „aspect vin" ce lipsește cartierelor similare din alte părți ale lumii sint numeroasele spații verzi, amenajările social-culturale, diversele localuri și restaurante, construite concomitent cu blocurile de locuințe, croind un cadru deosebit de plăcut omului.
Bert STEINGCiTTER
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
în problemele Orientului Mijlociu 

România s-a pronunțat pentru participarea 
deplină la lucrări a Organizației 

pentru Eliberarea PalestineiNAȚIUNILE UNITE 13 — Corespondentul nostru transmite : Consiliul de Securitate al O.N.U. a ho- tărit, luni seara, cu 11 voturi favorabile — între care și cel al României — unul contra (Statele Unite) și trei abțineri (Marea Britanie, Franța și Italia), să-și însușească propunerea președintelui pe luna în curs al acestui organism al O.N.U.. Salim Ahmed Salim (Tanzania), ca „reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) să fie invitat să participe la dezbaterile asupra „problemei Orientului Mijlociu, Inclusiv a chestiunii palestinenc".Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul României in Consiliul de Securitate, ambasadorul Ion Datcu, a declarat că guvernul României apreciază că poporul palestinean este un factor important în stabilirea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu. Această realitate a fost recunoscută și în rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U. Plenara adunării a cerut, spre exemplu, la sesiunea trecută, ca O.E.P. să participe pe bază de egalitate la conferințele și deliberările în problema Orientului Mijlociu. Este deci normal ca O.E.P. să se bucure de aceleași drepturi de care se bucură orice stat membru al O.N.U.Secretarul general al O.N.U.Ua primit pe reprezentantul RomânieiLuni după-amiază. secretarul general ai Organizației Națiunilor Unite. Kurt Waldheim, l-a primit ps reprezentantul Republicii Socialiste România la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu. Cu acest prilej, ambasadorul român a prezentat secretarului genera] poziția tării noastre în problema aflată in prezent în atenția Consiliului de Securitate — situația din Orientul Mijlociu, inclusiv problema palestineană. De asemenea. Ion Datcu a evidențiat importanta acordată de România Națiunilor
Reluarea convorbirilor 

interciprioteNICOSIA. — Corespondentul A- gerpres transmite : Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a propus reluarea convorbirilor intercipriote, sub auspiciile sale, la 17 februarie, la Viena — s-a anunțat din surse ale O.N.U. din Cipru. Propunerea a fost transmisă separat. Iui Glafkos Clerides și, respectiv, Rauf Denktaș, de reprezentantul special al secretarului general în Cipru. Guvernul cipriot, se relevă din Nicosia, a acceptat propunerea lui K. Waldheim, in timp ce partea turco-ciprio- tă a declarat că „va răspunde la timpul potrivit".Pe de altă parte, se confirmă că. pentru 29 ianuarie, G. Clerides și R. Denktaș au fost invitați la Strasbourg, pentru a expune punctele de vedere ale celor două comunități cipriote în fața Consiliului Europei (occidentale). La dezbaterile consiliului va fi prezent și secretarul general al O.N.U.

Invitat să p'articipe la dezbaterile consiliului. Arătînd că dacă se dorește ca acest for să creeze un climat propice pentru realizarea unui adevărat dialog între părțile interesate trebuie să se asigure egalitatea deplină intre ele. vorbitorul a subliniat că România, ca și majoritatea statelor membre ale O.N.U., este convinsă că participarea poporului palestinean. prin intermediul O.E.P. — reprezentantul său legitim — este absolut necesară și esențială în toate eforturile și deliberările vizînd instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu. în consecință, delegația României se pronunță cu hotărire in favoarea participării depline a O.E.P. Ia dezbaterile actuale ale consiliului și la toate dezbaterile ce vor fi organizate în viitor asupra problemei Orientului Mijlociu, ca și asupra tuturor chestiunilor care afectează direct poporul palestinean.Problema invitării O.E.P. fiind o chestiune de procedură și nu de fond, hotărîrea finală a fost adoptată cu majoritate de voturi, iar votul S.U.A. nu a fost cotat ca „veto", ci ca vot negativ.După vot, reprezentantul O.E.P. a fost invitat de președinte să ia loc la masa Consiliului de Securitate.

Unite și necesitatea imperioasă a concertării tuturor eforturilor pentru creșterea rolului organizației în viața politică internațională. în soluționarea pe cale pașnică a conflictelor și în stingerea punctelor tensionale. Secretarul general a dat o înaltă apreciere acțiunilor consecvente ale României în direcția sporirii rolului și prestigiului O.N.U. în lume, precum și legăturilor strînse de cooperare dintre tara noastră și acest important for internațional.
încheierea Conferinței 
Organizației Unității 

AfricaneADDIS ABEBA 13 (Agerpres). - La Addis Abeba s-au încheiat, marți, lucrările Conferinței extraordinare la nivel înalt a Organizației Unității Africane (O.U.A.). La lucrările reuniunii au participat șefii de stat sau reprezentanți ai acestora din 46 de țări de pe continent.La încheierea lucrărilor, purtătorul de cuvint al O.U.A., Peter Onu. a dat citire unui scurt comunicat, în care se spune : „După studierea a- tentă a problemei angoleze. între 10 și 12 ianuarie, conferința șefilor de stat și guvern a hotărît să amine dezbaterea acestei chestiuni la nivel înalt și a însărcinat biroul celei de-a XII-a reuniuni să urmărească îndeaproape problema angoleză".

CARACAS

Reuniune a Consiliului S.E,LA.
In vederea stabilirii unei poziții comune a țârilor 

Americii Latine la apropiatele negocieri internaționaleCARACAS 13 (Agerpres). — Președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a inaugurat, Ia Caracas, lucrările primei sesiuni a Consiliului Sistemului Economic Latino-Ameri- can (S.E.L.A.) — organul suprem al organizației — din care fac parte 25 de state din America de sud și bazinul Caraibilor.Miniștrii de finanțe ai țărilor membre, participanți la sesiune, vor stabili o poziție comună ce va fi prezentată la apropiata reuniune a „grupului celor 77", care va avea Ioc la sfirșitul acestei luni, la Manila, precum și la cea de a patra reuniune a Comisiei Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, de la Nairobi.Situația din Ecuador
Manifestări de sprijin pentru noile autoritățiQUITO 13 (Agerpres). — Viceamiralul Alfredo Poveda Burbano, președintele Consiliului suprem, de gu- vernămînt. care a preluat puterea în Ecuador ca urmare a demisiei generalului Guillermo Rodriguez Lara din funcția de șef al statului, a declarat că în țară „situația este complet normală, în vreme ce în diverse garnizoane militare au loc ma

ențîile de presă transmit:
Lsj Berlin, !n conformitate cuînțelegerea realizată între partidele frățești, participante Ia pregătirea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, La 13 ianuarie și-a reluat lucrările grupul de redactare a proiectului de document al conferinței. La reuniunea grupului de redactare participă reprezentanții a 24 de partide comuniste și muncitorești din Europa. Din partea P.C.R. participă o delegație condusă de Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R.
Hepuhlîcu Vietnamului de 

Sud și Kuweitul au hotărît sâ stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadori — anunță un comunicat comun difuzat de agenția G.P.A.
Noul prim-ministru al 

Noîvejjiei, odvar Nordli-a anun_ țat componența guvernului său, în care se mențin majoritatea miniștrilor din cabinetul anterior, incluzind totodată șase noi miniștri. Nordli a făcut cunoscut că noul cabinet, minoritar ca și cei precedent, va continuii politica internă și externă a fostului guvern.
La Tananarive a fost anunta_ tă componența noului guvern al Madagascarului, alcătuit de primul ministru Joel Rakotamalala, care de

Participanțli la sesiune — după cum a precizat secretarul mexican al patrimoniului național, Francisco Javier Alejo — vor dezbate și problema unificării criteriilor cu privire la stabilirea prețurilor la materiile prime și chestiuni de ordin tehnologic. Pe agenda sesiunii figurează, de asemenea, puncte ca : tendințele comerțului internațional și ale dezvoltării ; comerțul mondial de produse manufacturate și semimanufacturate ; transferurile de tehnologii ; programul integrat al produselor de bază ; crearea unor întreprinderi cu capital comun în zonă etc.

nifestări de sprijin pentru noile autorități. Totodată, el a arătat că „desemnarea unei noi echipe ministeriale constituie o problemă de timp", întrucît se. are în vedere integrarea sa cu persoane capabile — o atenție deosebită acordîndu-se departamentelor resurselor naturale și energetic, finanțelor, sectoarelor industrial și comercial.

ține și portofoliul apărării. A fost, de asemenea, anunțată componența Consiliului suprem al revoluției, alcătuit din 12 membri și care are drept scop „salvgardarea revoluției socialiste și asistarea președintelui in conceperea, orientarea și controlul politicii generale a statului".ÎSl Sînaj a ■fost; init‘ata marți, faza cea mai importantă din punct de vedere militar a ultimului acord interimar de dezangajare, încheiat între guvernele Egiptului și Israelului : forțele israeliene au început evacuarea unei porțiuni situate la vest de trecătorile Giddi și Mitla. evacuare ce urmează să se încheie la 22 februarie a.c.
întrevedere anglo-israe- 

lîană Frimu^ ministru a] Marii Britanii, Harold Wilson, l-a primit, luni seara, pe ministrul de externe al Israelului, Yigal Allon. aflat în vizită la Londra. A fost abordată situația din Orientul Apropiat. La întrevedere a luat parte și ministrul de externe britanic, James Callaghan.
La invitația guvernului 

australian, seCTetarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, va Întreprinde în cursul lunii februarie, o vizită în Australia. Printre problemele ce vor fi abordate, în cursul

Primul ministru al Marii Britanii l-a primit 
pe ministrul finanțelor al RomânieiLONDRA 13. — Corespondentul nostru transmite : Primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, l-a primit marți • pe tovarășul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor al Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, ministrul finanțelor a transmis premierului Marii Britanii și doamnei Mary Wilson, din partea președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, un salut cordial, prietenesc, precum și urări de sănătate și prosperitate poporului britanic. Mulțumind, primul ministru Harold Wilson a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei Mary Wilson, un mesaj de salut, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de

Parlamentul Kuweitului 
a ratificat acordul 

comercial cu RomâniaKUWEIT 13 (Agerpres). — Parlamentul statului kuweitian a ratificat în ședința sa din 13 ianuarie acordul comercial româno-kuweitian. Intrarea în vigoare a acestui acord asigură condițiile necesare dezvoltării pe o nouă treaptă a relațiilor comerciale dintre cele două țări, constituind o importantă etapă în diversificarea și intensificarea pe multiple planuri a raporturilor prietenești de conlucrare existente între România și Kuweit.

vizitei, se află situația din Timorul de est și eventuala participare a Australiei la o forță O.N.U. pentru menținerea păcii în insulă.
La fitenU, președintele Consiliului de Miniștri al Greciei, Constantin Karamanlis, l-a primit pe Petăr Mladenov, ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria. Au fost discutate probleme privind posibilitățile de extindere a relațiilor bilaterale. precum și aspecte ale situației internaționale, în special situația din Peninsula Balcanică.
Lupte înverșunate cu ra- chete, mortiere și mitraliere au continuat, marți, a șaptea zi consecutiv, la Beirut, unde numărul morților în ultimele 48 de ore era de 50, iar al răniților de 100. Luptele s-au extins și in localitățile din nordul și sudul Beirutului. Schimburi de focuri intense au continuat să se semnaleze și în regiunea orașului Tripoli, din nordul Libanului.
Președintele Gerald Ford a semnat marți un ordin executiv privind instalarea în Peninsula Sinai a unor stații de observație americane, în conformitate cu acordul interimar de dezangajare militară e- gipteano-israelian, încheiat în septembrie 1975. 

noi succese poporului român. Șeful guvernului britanic a evocat cu deosebită satisfacție întîlnirile și convorbirile avute cu șeful statului român, care au deschis noi perspective dezvoltării relațiilor de colaborare și cooperare pe multiple planuri între România și Marea Britanie.în cadrul întrevederii au fost a- bordate unele aspecte ale relațiilor bilaterale. De ambele părți s-a apreciat că acțiunile preconizate în cursul întîlnirilor președintelui Nicolae Ceaușescu cu primul ministru Harold Wilson se reflectă pozitiv în amplificarea și adîncirea relațiilor economice. S-a exprimat convingerea că extinderea cooperării, intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale dintre România și Marea Britanie sint în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.în aceeași zi, tovarășul Florea Dumitrescu s-a întîlnit cu Edmund Dell, ministrul trezoreriei.Pregătiri în vederea alegerilor generale pentru întregul VietnamHANOI 13 (Agerpres). — în cadrul unei sesiuni ordinare care a avut loc la 12 ianuarie, Comitetul Permanent al Adunării Naționale a R. R. Vietnam a aprobat pregătirile în vederea organizării alegerilor generale pentru Adunarea Națională pentru întregul Vietnam.
Colaborarea rommo-so- 

viefâcâ în domeniul radio- 
tslevigiunii. La 13 ianuarie> Va- sile Potop, directorul general al ra- dioteleviziunii române, și S. G. Lapin, președintele Comitetului de Stat pentru televiziune și radiodifuziune al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., au semnat la Moscova protocolul de lucru privind colaborarea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii intre cele două instituții pe perioada 1976—1977.La semnare a fost prezent Gheor- ghe Badrus, ambasadorul țării noastre în Uniunea Sovietică.

„Săptămâna culturii roslovacămânești". In localitateaStary Smakovec, unul dintre cele mai mari și moderne centre de o- dihnă din Munții Tatra Mare, a fost inaugurată „Săptămîna culturii românești". Programul manifestărilor inscrie, intre altele, expoziția foto- documentară „România se prezintă", filme artistice și documentare, audiții de muzică simfonică și populară românească.
Candidatul prezidențial

al P.RJ. (Partidul RevoluționarInstituțional din Mexic, de guvernă- mint). Jose Lopez Portillo, la alegerile din 4 iulie a.c., a fost desemnat în această calitate și de către Partidul Autentic al Revoluției Mexicane (P.A.R.M.). Jose Lopez Portillo este, în prezent, candidatul prezidențial pentru perioada 1976—1982 a trei dintre cele patru partide recunoscute oficial.

DE PRETUTINDENI
• RECONSTITUI- 

R E PERFECTĂ. Descoperirea unor părți, perfect conservate, ale unui mamut în pămîntul înghețat al Iakuției, a permis savanților sovietici să reconstituie, cu o foarte mare precizie, scheletul acestui gigant ierbivor, care a trăit acum 30 000 de ani.
• „Z G î RI E-N O R1“ 

SUBACVATIC. O platformă de foraj marin, construită la comanda firmei Shell, și care urmează să fie instalată în Golful Mexic, nu departe de gurile fluviului Mississippi, atinge dimensiunile celebrei clădiri „Empire State Building" din New York, (înălțime 381 metri). Or. instalația de foraj în cauză. în greutate de 45 000 tone, măsoară, de la fundul mării pînă la suprafața apei, 317 metri.
• INCUNABULE DIS

TRUSE DE INCENDIU. Un puternic incendiu, declanșat ca urmare a unui scurt-circuit. a mistuit peste 1 000 de incunabule de o valoare inestimabilă, precum și obiecte de cult în aur și argint și veșminte religioase aparținînd micii comunități armene din Veneția. Pierderea u- nei bune părți a fondului de incunabule este socotită de specialiști drept ireparabilă.
• TREI ZILE SI TREI 

NOPȚI. Americanul Andy Hupei, în vîrstă de 26 de ani. a jucat neîntrerupt 81 de ore tenis de masă, adică mai bine de trei zile și trei nopți, luind, ce-i drept, la fiecare oră o pauză de cinci minute. în această partidă maraton, a „consumat" 80 de mingi, o pereche de pantofi și 28 de parteneri.
• PREMIILE „BAMBI". Actorii francezi Catherine Deneuve și Yves Montand se numără printre laureații desemnați de către publicația vest- germană „Bild und Funk" — pentru premiile „Bambi" — cea mai înaltă distincție acordată în R.F.G. actorilor și realizatorilor de cinema și televiziune. Asemenea distincții au fost atribuite, de asemenea. actriței suedeze Liv Ull- mann pentru creația sa din filmul-„Scene din viata conjugală" și actorului american Peter Falk, interpretul lui Columbo.
0 UN ORAȘ DATÎND 

DIN EPOCA FIERULUI a fost descoperit la 20 kilometri de Roma. Acest oraș străvechi, despre a cărui existență arheologii știau din 1954, este situat pe traseul comercial ce leagă Etruria de Campania. Structura orașului este foarte complexă și conform aprecierilor specialiștilor nu prezintă urme de incendiu sau de lupte care să explice dispariția lui.

FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND

LICHIDAREA DECALAJELOR ECONOMICE DINTRE STATE
în expunerea prezentată la Marea Adunare Națională, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU subliniam

Una din problemele fundamentale ale epocii contempo
rane de care depind nemijlocit destinderea, pacea și co
laborarea internațională este lichidarea subdezvoltării. 
Perpetuarea subdezvoltării are efecte profund negative 
asupra evoluției economicos octale a întregii omeniri, asu
pra progresului și civilizației- tuturor popoarelor, asupra 
păcii generale.

© DOUĂ TREIMI DIN POPULAȚIA GLOBULUI care 
trăiește în regiunile subdezvoltate din Asia, Africa si Ame
rica Latină realizează MAI PUȚIN DE O TREIME DIN PRO
DUSUL SOCIAL MONDIAL.

© Deși furnizează 37 la sută DIN PRODUCȚIA INDUS
TRIEI EXTRACTIVE mondiale, țările în curs de dezvoltare au 
o pondere mai mică de 7 la sută ÎN PRODUCȚIA INDUS
TRIALĂ a lumii.

© Statele subdezvoltate cuprind cea mai mare parte a 
suprafețelor arabile ale globului (circa 70 la sută), dar aces
tor țări nu le revine decît 35 la sută DIN PRODUCȚIA 
AGRICOLĂ MONDIALĂ.

@ Numai cheltuielile pentru băuturi alcoolice în țările 
industrializate echivalează cu DUBLUL VENITULUI NATIO
NAL AL TUTUROR STATELOR în curs de dezvoltare DIN 
AFRICA Șl ASIA.

© 900 MILIOANE de oameni din țările subdezvoltate 
trăiesc dintr-un VENIT ZILNIC ECHIVALENT CU VALOAREA 
UNUI PACHET DE ȚIGĂRI (70 de cenți), iar cel puțin 125 
de milioane cu un venit zilnic egal cu costul a două bilete 
de metrou.

® DATORIILE EXTERNE ale țărilor în curs de dezvoltare 
— evaluate la 120 MILIARDE de dolari în 1975 — cresc cu 
20 de miliarde pe an ; numai suma reprezentînd dobînzile 
la aceste datorii depășește valoarea întregului ajutor pentru 
dezvoltare.
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© In timp ce VENITUL MEDIU ANUAL PE LOCUITOR 
este de 3 840 dolari în țările dezvoltate, el nu depășește 200 
dolari în statele subdezvoltate (iar în cele mai puțin dezvol
tate el este chiar sub 100 de dolari I) și această discrepanță 
continuă să crească cu circa 10 la sută pe an.

O în țările în curs de dezvoltare MEDIA DE VIAȚĂ — 
40—45 DE ANI — este cu 40 la sută mai mică decît în tarile 
dezvoltate, iar MORTALITATEA INFANTILĂ — de 4 ORI 
MA.Î MARE : 20—25 la sută din copiii celor trei continente 
ale subdezvoltării mor înainte de a împlini 5 ani.
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Pe bună dreptate se poate spune că lichidarea subdezvoltării, lajelor economice constituie blemă cardinală a epocii Lumea contemporană oferă unor izbitoare contraste în vește gradul de dezvoltare economică a diferitelor țări și regiuni ale globului. Imense decalaje separă astăzi citeva țări avansate sub ra- fii

a deca- o pro- noastre. tabloul ce pri-
port economic de majoritatea celorlalte state, rămase în urmă pe planul forțelor de producție și al nivelului de viață. în era celor mai spectaculoase progrese tehnico-știirițifice, cînd omul a reușit să-și croiască drum spre alte planete, sute de milioane dintre semenii noștri, care trăiesc în conul de umbră al subdezvoltării, bat la porțile secolului

XXI în stadii proprii unor epoci de mult apuse. Ce poate fi mai edificator pentru actuala situație decit faptul că țările în curs de dezvoltare, în care trăiește 70 Ia sută din populația globului, nu beneficiază decît de 30 la sută din venitul mondial, iar ponderea lor economică este de 35 la sută (in producția a- gricolă) și de sub 7 Ia sută (in cea

industrială) ? Drept urmare, venitul mediu anual pe locuitor este de 3 840 de dolari pentru țările dezvoltate și de 200 de dolari pentru statele in curs de dezvoltare, ceea ce înseamnă un raport de 19 la 1. Acestea sint însă cifre medii : la polii celor două categorii de țări discrepanța este de-a dreptul incredibilă — 100 la 1. Aproape 900 milioane locuitori ai globului „trăiesc" dintr-un venit zilnic de 70 de cenți (adică tot atit cit valorează un pachet de țigări), iar din aceștia 125 milioane, care locuiesc in statele cele mai puțin dezvoltate, trebuie să se mulțumească doar cu 30 de cenți pe zi !Perpetuarea acestei situații profund inechitabile — generate de relațiile economice de tip imperialist, colonialist și neocolonialist, de politica de dominație a celor puternici asupra celor slabi — a devenit un anacronism inadmisibil, care contravine intereselor întregii omeniri. Subdezvoltarea, decalajele au profunde implicații pe plan intern, in viața economică și social-politică a țărilor în curs de dezvoltare. îngrădind posibilitățile de valorificare a unei importante părți a resurselor

materiale, subdezvoltarea a dus la o adevărată explozie a șomajului, care afectează 300 milioane de oameni, adică 34 la sută din populația aptă de muncă. Totodată, din 2.6 miliarde de locuitori ai curs de dezvoltare, circa oane suferă de foame, iar milioane sint analfabeți.Dincolo de implicațiile lor în viața statelor „lumii a treia", decalajele exercită o inrîurire negativă pe plan internațional, mareînd o rupere a echilibrului economic mondial. Așa cum au demonstrat evenimentele din ultima vreme, decalajele constituie unul din factorii care stimulează criza și instabilitatea economică, ceea ce, în ultimă instanță, se repercutează și asupra statelor dezvoltate. în același timp, ele reprezintă dare, flicte tre cursului, încă fragil, spre destindere, punînd sub semnul întrebării perspectivele de pace ale omenirii.Pornind de la aceste realități, Congresul al XI-lea al P.C.R. a elaborat un larg și cuprinzător program

țărilor in600 mili- peste 800

o sursă de tensiune și încor- generînd pericolul unor con- între state, cu consecințe din- cele mai dăunătoare asupra

de acțiune în subdezvoltării, a mice, care și-a _____  _________________in documentul prezentat la O.N.U., intitulat : „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale". în abordarea acestei probleme, țara noastră pune cu putere în evidență adevărul fundamental că pentru lichidarea stării de subdezvoltare factorul determinant îl constituie eforturile proprii ale fiecărei țări, paralel cu o largă cooperare internațională, egală în drepturi. în acest sens, țara noastră preconizează elaborarea și aplicarea în practică a unor programe speciale, care să prevadă măsuri și acțiuni eficiente în vederea egalizării treptate a nivelurilor ’ tare a statelor.Militînd ferm subdezvoltării, unei noi ordini ționale, care să bunăstarea întregii omeniri, România acționează în deplină conformitate cu cerințele majore ale contemporaneității, cu aspirațiile tuturor popoarelor lumii.

vederea lichidării decalajelor econo- găsit materializarea

de dezvollichidarea instaurareapentrupentrueconomice ințerna- asigure progresul și

Gh. CESICELESCU

lumii in țări bogate și 
este înfățișată în revista 

prin comentariul grafic 
: statele avansate industrial 

— un înfloritor om de afaceri, statele 
subdezvoltate — o ființă al cărei trup 
poartă stigmatele subnutriției.
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