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Pentru depășirea planului pe 1976,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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CONSILIILE POPULARE
I

Desfășurarea în bune condiții a activității de construcții, înfăptuirea exemplară a investițiilor pe plan teritorial — investiții economice și social-culturale — con- 1 stituie sarcini de deosebită răspundere pentru consiliile populare co- . munale, orășenești, municipale și județene. Amploarea lor este mai evidentă dacă ținem seama de faptul că — potrivit prevederilor de plan — consiliile populare au de realizat în actualul cincinal, numai din fondurile statului, un volum de investiții de 61,8 miliarde lei, ceea ce reprezintă o însemnată creștere față de perioada cincinalului care a trecut.Este cunoscut că în ultimii cinci ani, în cadrul economiei locale, au fost puse în funcțiune sute de noi capacități productive, s-au dezvoltat și modernizat numeroase unități existente, care contribuie terea și diversificarea ției, menită să asigure tisfacerea unor cerințe național și la export, fie a unor soliei țări tivitatea rată de . . .concretizat, de asemenea, în cincinalul trecut în cele peste 500 000 a- partamente, in darea în folosință a 799 săli de clasă, mai mult de 125 000 locuri în creșe și grădinițe, peste 85 000 locuri în internate, 21 000 paturi in spitale, precum și în numeroase construcții pentru învățămintul superior. cercetare, odihnă și recreare, într-un important volum de dotări tehnico-edi- litare realizate în localitățile țării.Tabloul succeselor în acest do-: meniu putea fi însă mai bogat, dacă se preveneau unele deficiențe din activitatea de construcții, dacă.

la creș- produc- fie sape planpe plan teritorial. Ac- de investiții desfășu- consiliile populare s-a

pretutindeni, organele locale ale puterii de stat ar fi acționat mai ferm pentru înfăptuirea prevederilor de plan — pregătirea corespunzătoare a investițiilor, începerea Ia timp a lucrărilor, realizarea, în o- rașe. a rețelelor edilitare, înaintea lucrărilor de drumuri și a obiectivelor. pe care le servesc ș.a.Pe baza Directivelor Congresului al XI-lea al P.C.R., privind dezvoltarea economico-socială a țării in actualul cineinal, consiliile populare comunale, orășenești, municipale și județene au de îndeplinit noi și .în domeniul investițiilor. în următorii cinci tre comunale(iile favorabile pentru a fi transformate în orășele agricole sau agroindustriale. Sint prevăzute a se realiza în cadrul localităților rurale circa 400 de obiective industriale de importanță republicană sau obiective agricole noi. De asemenea, s-au stabilit condițiile și măsurile necesare pentru construirea a 815 000 apartamente din fondurile statului și din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție, totodată de către stat lele necesare pentru realizarea a 250—300 mii ‘ populația rurală. Potrivit prevederilor planului cincinal, se vor construi cămine de nefamiliști cu peste 31 000 locuri, mai mult de 10 500 săli de clasă, 49 100 locuri în internate. 225 000 locuri în creșe și grădinițe, 25 600 paturi în spitale și dispensare, alte edificii social- culturale, precum și un important volum de tare. Sînt lum și o mico-socială deosebită, care impun

importante sarciniani, 120 de cen- întrunesc condi-

asigurîndu-se materia-locuinfe de către

lucrări tehnico-edili- lucrări de un vo- însemnătate ccono-

o serioasă îmbunătățire a activității consiliilor populare in acest domeniu.Corespunzător indicațiilor formulate -de secretarul general al partidului, prevederilor legale vigoare, datoria plasarea să se facă cu precădere în zonele industriale, existente, ocupîndu-se în mod intensiv terenul și dezvol- tîndu-se la maximum cooperarea în folosirea utilităților. Trebuie să se îmbunătățească substanțial calitatea lucrărilor de investiții, să crească gradul de industrializare a lucrărilor de construcții prin diversificarea sistemelor constructive, utilizarea de materiale ușoare și e- ficiente care să asigure reducerea greutății construcțiilor, economisirea în cît mai mare măsură a metalului. cimentului, cherestelei ș.a. Maximă atenție trebuie acordată tuturor acestor probleme de concepție și execuție în județele care își vor mări substanțial, chiar de 4—5 ori față de cincinalul precedent, producția globală industrială, aceasta urinînd să se ridice în 198(1 la cel puțin 10 miliarde lei, județe în care se va realiza cea mai mare parte a volumului de investiții alocate consiliilor populare.Marele efort pe care societatea noastră socialistă îl face în acest cincinal pentru realizarea de noi investiții , pe plan teritorial, în orașele și satele țării, trebuie să dea roade maxime. Pentru aceasta — cu sprijinul și îndrumarea comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale de partid — consiliile populare au datoria de a orienta cu prioritate forțele și energiile locale atît in direcția edificării

în au am-consiliile, populare de a veghea ca obiectivelor economice

tjoilor obiective productive —. in- ; dustriale, agrozootehnice și de îmbunătățiri ’ funciare — cit și în di-' , recția. construcției, de locuințe, a altor amenajări Fie că este.rarea din timp dițiil.or necesare rări a activității de investiții — documentații, aprovizionarea cu materiale și utilaje ș.a. — fie de organizarea judicioasă a producției de construcții-montaj în unitățile județene, a lucrărilor pe șantiere, consiliile populare au sarcina de a lua toate măsurile pentru ca de pe , acum, din prima lună a anului 1976, activitatea de construcții-in- vestiții să decurgă în bune condiții, pentru ca obiectivele prevăzute să fie gata la termen.în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor în , domeniul investițiilor, consiliile populare au îndatorirea de a-și îmbunătăți substanțial activitatea, de a intări ordinea și disciplina în toate fazele, de la concepție la execuție, de a antrena la aceasta — prin deputății aleși — masele de oameni ai muncii, punind în valoare experiența înaintată, inițiativa creatoare. numeroasele propuneri venite din partea cetățenilor. în mod sigur. Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare va stabili noi măsuri pentru perfecționarea activității de investiții pe plan teritorial, pentru ca fondurile alocate să se materializeze. la termen și in cit mai bune condiții de eficiență, în numeroase și moderne obiective productive, în noi și noi amenajări tehnico- edilitare, și gospodărești, în sute de mii de apartamente ,și alte .lucrări social-culturale folosulîntregului popor.

social-culturale. vorba de asigu- a tuturor con- bunei desfășu- I

I

ÎN ZIARUL DE AZI
Rubricile noastre : VIATA DE PARTID ; ORGANELE LOCALE 
ALE PUTERII DE STAT': ROL, ATRIBUȚII, ÎNDATORIRI ; DIN 
POȘTA REDACȚIEI ; FAPTE, OPINIlj PROPUNERI ; CAR
NET CINEMATOGRAFIC; FAPTUL DIVERS; SPORT; DE 

PRETUTINDENI

• Cantități sporite, sortimente diversificate • Peste 6 000 de 
modele 
durabilă

noi de confecții și tricotaje 
și mai comodă • Tipuri noiîn acest mărfurilor întreprinderile industriei ușoare va fi cu 8 la sută mai mare decît în 1975. Magazinele vor pune la dispoziția cumpărătorilor cu 14 la sută mai multe confecții, cu 12 la sută mai multă încălțăminte ; creșteri importante vor fi înregistrate și la articolele pentru copii. Acestui spor cantitativ este firesc să-i corespundă și o diversificare a producției.Pentru a oferi publicului noutățile pe care le așteaptă, institutele de cercetări și întreprinderile din industria ușoară au acționat din timp. Desigur, s-au studiat tendințele modei, pentru ca noutățile să fie în pas cu ea. Aceste studii.. sint materializate într-o mai mare varietate de mărfuri oferite populației. Pentru acest an, industria textilă va produce 56 000 de articole, desene și poziții coloristice de țesături, dintre care circa 60 la sută sînt noi ; tot noi vor fi 4 400 modele de confecții, 1 725 modele de tricotaje și 2 500 modele de încălțăminte, în plus, se vor asimila circa 120 modele de accesorii pentru îmbrăcăminte și încălțăminte metal plastic, catarame, bu- toni. nasturi ș.a.).

an, volumul produse de

(fermoare din și materia]

Totodată, au fost e- laborate noi tehnologii de fabricație — care conferă produselor un plus de calitate ; de a- semenea, s-au realizat materiale care pun la dispoziția creatorilor de modele o gamă mai largă de resurse pentru diversificarea reală a producției, în unele cazuri obținîn- du-se și importante e- conomii valutare, prin producerea în țară a unor materii prime, a- duse, pînă nu de mult, din import. Pentru e- fortul făcut în această direcție, cîteva exemple sînt edificatoare. Prin amestecul bumbacului cu melană se realizează o nouă gamă de materie primă pentru diferite confecții, ne- șifonabile, cu o rezistență sporită, foarte ușor de întreținut ; prin diferite procedee s-a obținut și „secretul" creponării, pe cale chimică, a țesăturilor de bumbac — sortiment foarte cerut pe piață, . îndeosebi de cumpărătoare ; s-au e- laborat . noi tehnologii care vor duce Ia îmbunătățirea calității țesăturilor destinate lenjeriei de pat. lărgirii gamei de articole pentru îmbrăcămintea sport etc. De fapt, în general, aplicarea și extinderea tehnologiilor moderne în domeniul industriei textile va avea ca efect îmbunătățirea și diversi
i

pentru ridicarea eficienței
întregii activități economice

• COMBINATUL DE PRE
LUCRARE A LEMNULUI RIM- 
NICU-VILCEA către toate 
unitățile de exploatare, pre
lucrare a lemnului, celuloză 
șl hîrtie

• ÎNTREPRINDEREA 
LECTROCENTRALE44 - CRA 
IOVA către toate întreprin 
derile din ramura energiei 
electrice

• ÎNTREPRINDEREA tex 
TILĂ „DACIA44 BUCUREȘTI 
către toate întreprinderile 
din cadrul Ministerului In
dustriei Ușoare

IARNA,

• COLECTIVUL STAȚIEI DE 
CALE FERATĂ ORADEA-EST 
către toate colectivele din 
transporturile feroviare

Imagine de la întreprinderea textilă „Dacia" din Bucu
rești, una din unitățile care au chemat la întrecere

ÎN PAGINA A III-A

FERMELE ZOOTEHNICE
Indiferent de starea vremii, sînt necesare în permanență:
® condiții bune de adăpostire, furajare și adăpare a animale
lor ® „stocurî-tampon44 de nutrețuri ® program zilnic, cu sarcini 

precise, pentru toți îngrijitorii șiAsigurarea celor mai bune condiții de adăpostire, furajare și îngrijire a animalelor și păsărilor pe timpul iernii este o cerință de cea mai mare însemnătate și actualitate, pentru ca și in sezonul rece al anului să se obțină producții sporite de lapte, carne și ouă. Aceasta presupune ca în fiecare unitate agricolă. în fiecare fermă, cadrele de conducere, specialiștii și îngrijitorii să acționeze cu răspundere, prin măsuri gospodărești, pentru buna desfășurare a activității în zootehnie. Și aceasta cu atit mai mult cu cit. în această iarnă, vremea a evoluat, foarte diferit de la o zonă la alta. După cum se știe. în luna noiembrie, în zona de

Pentru lucrări de deschidere a noi mine și cariere, în bazinul carbonifer al Rovinarllor ee folosesc utilaje 
moderne, de înalt randament

© încălțăminte mai 
de blănuri artificialeficarea calității țesăturilor.Si în domeniul tricotajelor se semnalează noutăți. întreprinderile de specialitate produc acum noi tipuri de fire, ca și tricotaje cu diferite figuri sau flori imprimate pe partea din față — și ele mult solicitate de cumpărători. De asemenea, sectorul blănurilor ar- o mai largă de ........................... de detificiale realizează gamă sortimente : imitații astrahan, de miel, ren, de mînz etc. Tehnologii moderne se introduc și în industria pielăriei .; astfel, Îmbinarea și imprimarea încălțămintei din înlocuitori de piele cu ajutorul curenț.ilor de înaltă frecvență conduce la realizarea unei varietăți mai mari de modele, iar realizarea de noi tipuri de tălpi rezistente, ușoare, flexibile, divers colorate, face posibilă fabricarea unor sortimente de încălțăminte ușoară și comodă.Se poate aprecia deci că și în acest an industria ușoară va marca noi pași înainte pe linia satisfacerii e- xigențelor publicului cumpărător, a dorinței sale îndreptățite de a găsi în magazine. în toate perioadele anului. mărfuri trainice, de bună derne și moașe. calitate, mo- tot mai fru-

Rodiră ȘERBAN

sud a țării a nins abundent, zăpada măsurînd în unele locuri chiar o jumătate de metru. în schimb. în Transilvania și Banat, la data respectivă, precipitațiile au fost mai mult sub formă de ploaie. în ianuarie asistăm din nou la fenomene meteorologice mai . puțin obișnuite. în timp ce în Transilvania este zăpadă, în sud sînt zile însorite, cu temperaturi ridicate. Meteorologii apreciază că, în ultima decadă a lunii ianuarie, timpul se va răci simțitor în toate zonele țării.Vremea este schimbătoare și, tocmai de aceea, faptul că în unele zone timpul se menține frumos' nu trebuie să ducă la nici un fel de demobilizare. Dimpotrivă, indiferent de condițiile climatice, conducerile de unități agricole și specialiștii au obligația să asigure o bună adăpostire și hrănire a animalelor. Cu atît mai mult cu cît, după cum se știe, unele lucrări — repararea grajdurilor, tanșarea ușilor și— nu se pot face peste noapte. Faptele petrecute încolului din noiembrie anul trecut in zona de sud a țării, cînd un șir de unități agricole au fost luate prin surprindere, sînt pline de învățăminte, arată că neglijarea luării din timp a măsurilor are consecințe negative. Astfel, în unele cooperative agricole din județele Brăila și Tulcea. viscolul a surprins oi neadâpostite, grajduri nereparate, ceea ce a provocat unele pierderi la animale.Marți după-amiază, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o teleconferință cu direcțiile agricole județene. Cu acest prilej s-a indicat - organelor agricole județene să întreprindă în continuare măsuri ferme, în fiecare unitate agricolă de stat, sau cooperatistă, în vederea bunei iernări a animalelor, astfel încit producția să nu fie influen- . tată in nici un fel. Aceste măsuri au un caracter obligatoriu pentru toate unitățile agricole, pentru cadrele de conducere și specialiștii acestora.Buna adăpostire a animalelor presupune ca în toate grajdurile să se asigura microclimatul necesar. în a- cest scop, acolo unde nu s-au luat din timp măsurile cuvenite trebuie să se facă fără întîrziere etanșarea ușilor și ferestrelor, înlocuirea geamurilor

e-a ferestrelorperioada vis-

specialiștiisparte, pentru a se evita curenții de aer rece și scăderea temperaturii. O deosebită atenție trebuie acordată dăpostirii oilor. După cum se știe, în această perioadă se obțin circa 40 la sută din numărul mieilor, ceea ce presupune o grijă în plus pentru îngrijirea lor.Furajarea rațională a animalelor este o condiție de cea mai mare însemnătate pentru obținerea unei producții mari în sectorul zootehnic. La fiecare specie și categorie de animale trebuie respectate rațiile furajere stabilite. în acest scop. nutrețurile trebuie ' transportate in apropierea ,a- dăposturilor și. totodată, să se creeze un „stoc-tampon" pentru perioada cînd s-ar putea produce perturbări ca urmare a căderilor de zăpadă și a scăderilor de temperatură. Concomitent, trebuie să se asigure apa necesară adăpării animalelor. în acest scop, instalațiile de conducere a apei să fie protejate împotriva înghețului.Respectarea programelor de lucru în grajduri. Este absolut necesar ca furajarea și îngrijirea animalelor să se facă la orele stabilite. Consiliile de conducere, specialiștii din unitățile agricole au datoria să asigure ca toți îngrijitorii, fără excepție, să fie pre- zenți la lucru din primele ore ale dimineții. Hrănirea animalelor, mai a- les în sezonul rece, nu se poate face după bunul plac al unuia sau altuia. Iată de ce, programul zilnic de [lucru în grajduri, cu sarcini precise pentru fiecare, trebuie respectat întocmai, in toate fermele zootehnice.Buna desfășurare a activității în zootehnie presupune ca în fiecare județ. în fiecare comună, comandamentele locale, organizațiile .de partid să ia măsuri hotărite pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor legate de adăpostirea și furajarea animalelor. Trebuie efectuate controale în fiecare unitate agricolă, în fiecare fermă, pentru a exista garanția că a- dăposturile sint bine reparate, că e- ' xistă stocurile necesare de furaje.Prin măsurile tehnico-organizatoriee și politico-educative, prin puternica mobilizare a tuturor lucrătorilor din acest sector, trebuie făcut totul ca munca în zootehnie să se desfășoare nestîrijenit, asigurfndu-se realizarea zi de zi a producțiilor prevăzute.

a-

PATRIOTISMUL INTELECTUALULUI
și conștiința datoriei față de țară, față de popor

întreaga realitate a societății noastre — economică, socială, culturală, politică — este ilustrată de contribuția marcantă pe care o aduc intelectualii, alături de ceilalți cetățeni ai țării, la construcția generală, la dezvoltarea socială. Pretutindeni în țară întilnim. în permanență, fapte care demonstrează participarea intelectualilor la dezvoltarea industriei, la ridicarea nivelului de civilizație a satelor. la înflorirea culturii socialiste, la bunăstarea poporului. Nu există, practic, domeniu de activitate în care intelectualitatea să nu contribuie, cu întreaga ei forță de creație, cu pasiune, cu competentă. Ia făurirea progresului general.își găsește exprimare vie în toate acestea patriotismul fierbinte al intelectualului, capacitatea lui de a. înțelege conținutul nobil al misiunii de specialist și cetățean, de a răspunde chemărilor partidului în. marele efort colectiv — s-ar putea numi efortul istoric — de a situa România la nivelul țărilor mii. de a civilizațieEste un facă să vibreze cuget drept, un țel pe cineva l-ar fi enunțat doar cu o generație înainte ar fi provocat zîmbe- te de ironie sau scepticism : cine ar fi visat, cine ar fi conceput că o țară

atît de urgisită, împinsă la periferia civilizației mondiale, va ajunge să-și propună, în mod realist, un obiectiv de asemenea anvergură ? !Vom reaminti totdeauna cu mîndrie faptul că azi intelectualii, -savanții, cercetătorii, oamenii științei și ai culturii din tara noastră își desfășoară
trăiește și de care 11 unesc legături de nedesfăcut pentru întreaga durată a vieții sale de om.Desigur, orice fiu al țării își are datoriile sale, de om. de cetățean, fată de patrie, fată de popor. Cred Insă că nu greșesc afirmind că. în cazul Intelectualului, acestor datorii prima-

el este. în primul rînd. ca de știință, ca savant său om cultură, un produs al societății, putem uita, fiecare din cei aflați pe o treaptă sau alta, mai de început sau mai înaintată, a împlinirii profesionale. că pentru a ajunge pe a- ceastă treaptă ne-ain bucurat și ne
om de 
Nu

CÎTEVA SUBIECTE DE PERMANENTĂ REFLECȚIE
- Sîntem ceea ce sîntem prin sprijinul societății; dar, prin 

ceea ce dăm, răspundem la ceea ce am primit de la societate?
I- Cine are, într-adevăr, situația de invidiat?

- Unde este, înțeles cu responsabilitate, autenticul cîmp al 
împlinirilor și satisfacțiilor intelectualului ?

avansate economic ale lu- clădi pe pămîntul tării o din cele mai înfloritoare.țel care nu poate să nu un suflet cinstit, un care clacă
activitatea sub semnul unui înalt statut profesional și moral, sub egida demnității, a deplinei și nobilei libertăți de a deveni, de a se realiza. Azi, la noi. intelectualul nu mai lucrează în slujba unor firme, nu mai este la discreția unui patron, proprietar al cunoștințelor lui. proprietar al ființei și cugetului lui — ci lucrează în slujba tării în care s-a născut, în care

re. elementare, li se supraadaugă și altele. Și cred, de asemenea, strică să medităm mai des acestora.în acest sens, aș dori să niez că — fără a nega sau a minimaliza importanta insușirilor personale, native, a talentului individual — intelectualul din țara noastră nu poate uita — nu are voie să uite I — că

că nu asuprasubli-
bucurăm de sprijinul și de ajutorul dat, in multiple, variate și generoase forme, de societate, de popor.Ca orice intelectual mai in vîrstă pot să spun, cu justificată satisfacție, că niciodată ca in acești ani nu a investit societatea atita efort material, atita grijă pentru intelectuali, pentru a pune la îndemîna oamenilor de știință, de cultură atitea mijloace ne-

cesare bunei lor dezvoltări profesionale și umane, pentru a Ie asigura condițiile unei optime activități creatoare. Așternînd aceste rînduri, răsfoiesc citeva materiale și extrag cîte- va date, argumentul faptic avind, incontestabil, cea mai mare forță de convingere. De pildă — faptul că pentru fiecare student statul nostru cheltuiește, anual, peste 13 000 lei. Iar dacă multiplicăm această cifră la nivelul numărului total, fără comparație cu trecutul, al studenților din țara noastră, apare și mai elocvent efortul societății, al poporului pentru a sprijini formarea intelectualilor.De fapt, pentru mai multă exactitate, ar trebui spus că acest efort riu se începe cu universitatea, ci încă cu învățămintul preșcolar, în care anual se cheltuiește pentru un elev circa 1 700 de Iei, se continuă cu ciclul primar și gimnazial — alți circa 1700 lei de elev, și cu liceul — circa 3 400 de lei anual pentru fiecare elev.Nu sînt acestea doar ..repere contabile". ci repere de înaltă semnificație etică, pentru că ele sînt de natură să motiveze analize de conștiință,
Prof. dr. docent
Ștefan BÂRSANESCU 
membru corespondent 
al Academiei

(Continuare în pag. a II-a)
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ORGANELE LOCALE ALE PUTERII DE STAT
Ansamblul drepturilor și îndatoririlor ce revin deputaților consiliilor populare reflectă concludent însemnătatea deosebită a rolului și răspunderilor cu care societatea noastră socialistă învestește pe a- leșii poporului în organele locale ale puterii de stat.în viața socială a țării. zecile de mii de de- putați în consiliile populare județene, municipale. orășenești și comunale constituie în fapt un impunător detașament de oameni de stat de _ tip nou. chemați să slujească cu devotament interesele alegătorilor, interesele generale ale colectivității. ale statului socialist.- Cu respect. încredere și prețuire înconjoară cetățenii pe acești expo- nenți ai opiniei publice, militanți activi pe tărim social, pentru progresul și înflorirea patriei socialiste.Deputății își exercită împuternicirile în diferite forme de lucru : colective (în cadrul sesiunii consiliului popular, al tetului sau. xecutiv al popular, al permanente).

comi- biroului e- consiliului comisiilor ,_______________ precum șiîn mod individual, între sesiunile consiliilor populare.Legea statuează, printre cele mai importante drepturi și îndatoriri ale deputaților. participarea la întreaga activitate a consiliului popular în care sint aleși, la dezbateri și la adoptarea hotărîrilor ; solicitarea de sprijin comitetului sau biroului executiv al consiliului

•

popular și organelor locale de specialitate ale administrației de stat, în rezolvarea problemelor ce interesează populația din circumscripțiile electorale în care au fost aleși. Deputății au dreptul să pună întrebări și să adreseze interpelări comitetului sau biroului executiv, oricărui membru al acestora, precum și conducătorilor organelor locale de specialitate ale administrației de stat, ai organizațiilor economice. întreprinderilor și instituțiilor subordonate consiliului popular, cu privire la activitatea aces-

pierdere a drepturilor e- iectorale. Noua lege electorală prevede o procedură simplificată de revocare a deputaților în caz de neîndeplinire a îndatoririlor sau de pierdere a încrederii alegătorilor prin fapte contrare eticii și echității socialiste.Spiritul civic militant, înalta responsabilitate socială constituie trăsături definitorii inalienabile ale deputatului. Spre a corespunde misiunii sale sociale, încrederii cu care l-au învestit alegătorii, deputatul trebuie să ma-
ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI

CONSILIILOR POPULAREtora ; să ceară de la organele executive informațiile necesare în vederea participării la dezbateri și a pregătirii interpelărilor, în Legea cu privire la organizarea și funcționarea consiliilor este stipulată deputaților de consfătuiri cu din circumscripțiile electorale în care sînt a- leși, pentru a se consulta cu ei în legătură cu problemele ce urmează să fie dezbătute în sesiuni și cu desfășurarea unor acțiuni obștești ; să se intereseze de rezolvarea cererilor, reclama- țiilor, sesizărilor și propunerilor făcute de cetățeni, informîndu-i asupra. modului în care au fost soluționate.în exercitarea drepturilor și îndeplinirea îndatoririlor sale, deputatul se bucură de protecția legii ca și persoanele care îndeplinesc funcții ce implică exercițiul autorității de stat.încetarea deputatului loc înainte mandatului popular în care a fost a- les în caz de revocare, demisie, schimbare definitivă a domiciliului sau

populare obligația a tine cetățenii

mandatului poate avea de expirarea consiliului

nifeste în cel mai înalt grad inițiativă și spirit gospodăresc în întreaga sa activitate. înlăturînd orice tendințe de inerție, de așteptare pasivă a u- nor indicații și imbolduri „de sus", el are datoria să se afirme ca un neobosit dinamizator al colectivității, concentrînd e- nergiile și eforturile cetățenilor spre soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică dezvoltarea armonioasă. în ritm accelerat, a județelor, o- rașelor și comunelor. în condițiile atribuțiilor sporite ce au fost acordate consiliilor populare depinde în mod hotărîtor de inițiativa și priceperea, dinamismul și spiritul gospodăresc al deputaților ca fiecare localitate a țării să se dezvolte în mod rapid prin valorificarea deplină a potențialului u- man și material de care dispune.Fie că este vorba de mobilizarea oamenilor muncii în întrecerea socialistă pentru realizarea exemplară și depășirea planului pe 1976 sau de efectuarea în bune condiții a lucrărilor agricole de sezon, de realizarea a diferite lucrări de îmbunătățiri funciare și gos-

podărești-edilitare, ca și de rezolvarea corespunzătoare a problemelor a- provizionării populației, deputății sint chemați să întîmpine Congresul consiliilor populare prin e- forturi susținute pentru îmbunătățirea calitativă a activității organelor locale ale puterii de stat.Democratismul consecvent al societății noastre își găsește reflectare în îndatorirea deputaților de a-și desfășura în mod permanent activitatea în strînsă legătură cu alegătorii, precum și în faptul că deputății sînt răspunzători în fața alegătorilor atît pentru propria activitate, cît și pentru aceea a organului în care sînt aleși. în acest sens Constituția prevede obligația deputaților de a prezenta periodic dări de seamă în fața alegătorilor.Dialogul permanent cu cetățenii reprezintă — și trebuie să reprezinte — legea de bază a activității deputaților. Este de datoria acestora să acorde cea mai mare atentie cuvîntului cetățenilor, luînd în considerație fiecare observație, fiecare propunere constructivă, pentru a fi studiate în vederea găsirii celor mai potrivite căi de soluționare. în același timp, se impune să se arate deschis ce se poate realiza acum și ce depășește, în prezent, posibilitățile noastre obiective și trebuie amînat. Spirit activ, combaterea oricărei tendințe de pasivitate, nici un fel de promisiune deșartă, realism sub toate formele și în toate privințele — acestea trebuie să caracterizeze relațiile deputaților cu alegătorii.însuflețiți de prevederile Programului partidului. de hotărîrile Congresului al XI-lea, deputății sînt chemați să se situeze în primele rînduri ale acțiunii pentru înflorirea o- rașelor și satelor, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

bin' ' ■ . I
Un „palat al sănătății", ca atîtea altele dlntr-o rețea care se dezvoltă de la an la an: clădirea modernă a Spita

lului de boli contagioase din Cluj-Napoca

IREA ÎN
Ca în întreaga țară, organele și organizațiile de partid din județul Tulcea, acționînd pe baza măsurilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, de Plenara C.C. al P.C.R. din iulie 1975, au desfășurat și desfășoară o continuă muncă politico- organizatorică pentru întărirea rîn- durilor partidului și creșterea rolului său conducător în toate domeniile.Cunoscută fiind puternica dezvoltare industrială a județului Tulcea în anii precedentului cincinal și, implicit, considerabila creștere din punct de vedere numeric a elementului muncitoresc, biroul comitetului județean de partid a întreprins un șir de măsuri care au avut drept scop îmbunătățirea de muncă drumarea merică și de partid, problemă, torică, a fost inițiat și organizat un studiu în toate organizațiile de bază. S-a insistat în mod deosebit asupra necesității ca organizațiile de partid să desfășoare o susținută muncă politică pentru cunoașterea temeinică a celor mai buni oameni ai muncii, care se disting prin hărnicie, atitudine socialistă față de averea obștească, prin preocuparea constantă ca politica partidului și statului să fie cît mai bine tradusă în viață. De acești oameni ne o- cupăm cu cea mai mare atenție. Așa cum ne cere conducerea partidului, ei sînt deplinirea unor sînt încadrați in partid, se organizează cu ei convor-

stilului și metodelor privind conducerea șl Inactivității de întărire nu- calitativă a organizațiilor în legătură cu această prin comisia organiza-

antrenați la în- sarcini obștești, învățămîntul de
Patriotismul

(Urmare din pag. I)să determine întrebări — mulți dintre intelectualii noștri, ar fi putut deveni ceea ce sint fără acest sprijin ? Sau — solicitînd îngăduința cititorului de a persista în „termeni contabili" — întrebări de genul : cum rambursăm acest sprijin, cum ne a- chităm de creditul material acordat ?Mai mult, (este evident că acest sprijin material reprezintă doar unul din multiplele mijloace pe care statul, societatea le pun la îndernîna intelectualului pentru formarea sa — și este vorba numai de ajutorul din anii copilăriei și tinereții.Acesta este întărit, dezvoltat, diversificat de sprijinul permanent acordat în întreaga sa evoluție prin elemente cum sînt asigurarea cu mijloace de informare, de documentare, prin dotarea cu aparatajul necesar cercetării, prin deschiderea unor largi posibilități de participare la forumuri de specialitate, la simpozioane. Se adaugă sprijinul permanent acordat de către stat pe parcursul cercetărilor, grija cu care este urmărită realizarea acestora, schimburile de experiență, sprijinul acordat popularizării creațiilor valoroase în țară și peste hotare etc.Este, de asemenea, de subliniat sprijinul pe care statul îl dă intelectualilor, cercetătorilor, oamenilor de știință din punct de vedere organizatoric. Programele concepute la nivelul întregii țări, ca și al fiecărei ramuri, organisme specializate, care stabilesc direcțiile prioritare ale fiecărui domeniu sînt un mare sprijin pentru că orientează activitatea spre direcții într-adevăr esențiale, evitînd atracția unor divagații pe subiecte minore — care nu pot duce decît la rezultate minore, la o bagatelizare a activității și personalității.Acest sprijin material este însoțit în permanență de largul sprijin social care este acordat intelectualului in tara noastră. Condițiilor civilizate, mereu mai bune.'li se adaugă prețuirea, stima pe care societatea noastră le acordă intelectualilor. Este asi- gurată o condiție a demnității, care încununează strălucit sentimentul securității profesionale. O condiție pe care ar putea să o invidieze —• da, acesta este cuvîntul. să o invidieze — săvanți și cercetători care au contribuit la drumul omului pe Lună și despre care chiar presa străină ne relatează că lucrează azi ca pompiști

în stații de benzină, ori că îngroașă rindurile „șomerilor cu gulere albe". Căci multe mirajuri se sparg ca un balon de săpun cînd realitatea se discerne de ficțiune sau legendă.Da. multiple sînt formele prin care societatea ne susține cu generozitate. Dar ele reprezintă în același timp datorii de onoare ale intelectualului față de societate, față de poporul care ne ajută să ne formăm, să ne realizăm, să ne afirmăm. în lumina acestui adevăr, nimic nu ar putea fi mai absurd, mai flagrant neadevărat decît să te consideri „independent" fată de societatea care ți-a dat atîtea, care îți dă atît. care îți asigură un viitor de muncă, împliniri și certitudini.De aceea este patriotic să ne punem în permanență întrebarea dacă prin ceea ce dăm, prin munca noastră, răspundem Ia ceea ce am primit de la societate. Este o întrebare care implică etica intelectualului, conștiința sa. O întrebare care trebuie să-I urmărească în tot ce întreprinde, întreaga activitate desfășurată în laborator, în aula universitară, cîmpul muncii cultural-artistice, viața obștească, în cea de familie, oricînd și oriunde, pretutindeni. întrebarea — dacă prin munca noastră răspundem generosului efort făcut de întregul popor pentru a ne ajuta, pentru a ne „crea" — nu poate avea, în spiritul patriotismului socialist, decît un singur răspuns : că este o îndatorire profesională, politică și cetățenească, o îndatorire izvorînd din însuși spiritul de responsabilitate umană aceea ca fiecare intelectual să-și consacre întreaga energie, întreaga putere de muncă, întreaga capacitate creatoare devenirii patriei, României socialiste.Obiectivele .pe care le propune partidul, Programul, cincinalul cel nou, al revoluției tehnico-științifice — toate deschid azi un cîmp de o amploare fără precedent pentru o intensă activitate de creație, pentru mari satisfacții și împliniri. în fața acestor perspective, intelectualul, în rîndul întregului popor, trăiește bucuria și răspunderea de a avea în țara noastră . un teren de afirmare cum nu a avut niciodată. Măsura împlinirii sale se cîntărește după forța cu care știe să răspundă îndatoririlor sale față de țară și popor, să-și îndeplinească misiunea, animat de înaltul sentiment al patriotismului socialist.

înîn în

Inspirîndu-se din nuvela „Hiena" a prozatorului Petru Vintilă, Draga Olteanu-Matei (un fericit debut) a structurat împreună cu multiplul autor al filmului (coscenarist, regizor și coautor al i- maginii), George Cornea, un conflict cu amplă rezonanță socială, focalizînd într-un portret în aqua forte : Păuna Varlam, „găina care face ouă de aur", femeia întreprinzătoare și energică, orbită însă de setea înavuțirii, dezumanizată de fetișul banului și, în cele din urmă, împinsă spre demență de eșec — eșecul istoric al tuturor îmbogățiților șl speculanților postbelici, ale căror aspirații și iluzii au fost pulverizate de izbînda revoluționară a orînduirii noastre.Spre deosebire de personaje similare ale primilor ani de după eliberare, eroina mulul „Patima" producție a Casei mărul cinci—nu însă caricaturizată, schematică. Scenariștii efectuează o minuțioasă și captivantă anatomie a personajului, urmărind, treaptă cu treaptă, alienarea, care o poate duce banul, inițial o omenească susceptibilă de a se afirma prin muncă cinstită, Păuna Varlam (o văduvă de război, cu doi copii) caută ieșirea din existența grea a momentului postbelic pe căi matrimoniale. Tranzacția cu bogatul tăbăcar Dionisie Popovici este toboganul pe care va aluneca — pradă propriei sale

fil-nu- este
pe pro- Avînd substanță

ambiții, poftelor nesățioase și cinice — spre pierzanie.Urmărind paradoxul vieții Păunei, cineaștii așază destinul ei la o decisivă răspîntie a societății românești. Este tocmai clipa marilor prefaceri și răsturnări înfăptuite de muncitorii uzinelor și ogoarelor uniți sub steagul comuniștilor. în acest sens, prezența în conflict a ecoului stabilizării monetare și al naționalizării este limpe-

de, organic exprimată. Probînd un realism ferit de orice exagerări, filmul depășește acei pitoresc de faună relatat de circumstanță în alte pelicule.în chip surprinzător, experiența diversă a lui George Cornea la circa douăzeci de filme, de toate genurile, s-a valorificat atît în- tr-un stil regizoral o- mogen, cît și în caracterul portretistic al 1- maginii (Mircea Mla- din împreună cu George Cornea).Nu vom trece, evident, cu vederea scăderile filmului. Astfel, în raportul dintre caractere pe care-I creează drama, elementele înaintate, de la tă- băcărie, sînt insuficient conturate, nu se bizuie pe o forță interioară proprie, ci pe una exterioară lor — cea a evenimentelor revoluționare. Tot așa. Sever Varlam este schițat insuficient. Nici rezolvarea perso-

najulpi-cheie nu este deplin convingătoare. (Este vorba despre „autocritica" didactică, îndelung explicativă — cu sau fără sunet reverberat — a Păunei Varlam).Film de acțiune, film de satiră care se îngemănează cu un copios umor (mizînd inclusiv pe pitorescul vorbirii dialectale), „Patima" este un film de actori.în fruntea distribuției, Draga Olteanu- Matei joacă cu vădită „patimă" rolul Păunei, oferind un recital de zile mari. Artista ne face aici martorii unei intime contopiri a dramei cu comedia într-un joc plin de vervă, dar și de adîncimi tragice. La rîndul său, Gheorghe Cozorici dă, cu finețe. măsura cinismului de care e în stare Martalogu. Și nici Cozorici, ca de altfel nici Vasile Cosma (DIonisie Popovici), nu creează un personaj- stigmat. Cu un debut ce promite prin sensibilitatea și naturalețea jocului — Mariana Buruiană — și cu efortul de a suplini roluri firave (Emanoil Petruț, Ovidiu Moldovan și Zephi Alșec), distribuția impune nu numai tipuri, dar și un tip de relații într-un mediu bine definit atît social, cît și moral.Fără ■ pretenții exagerate de montare și anvergură în considerarea unui conflict social, filmul „Patima" este una din acele creații care ordonează și clarifică valorile e- tice ale unei epoci în gîndirea spectatorului, îndeosebi a celui tînăr.
Eugen ATANASIU

biri pe teme referitoare la politica și hotărîrile partidului, la legile, statului. Numeroase comitete de partid, printre care cele de la întreprinderea de alumină Tulcea, cooperativa „Unirea" și F.I.L.-Măcin, din localitățile Bala, Topolog și altele, i-au încredințat pe cei care și-au manifestat dorința de a fi primiți în partid celor mai buni comuniști, cu îndelungată experiență politică.Analiza periodică a activității politico-educative în acest domeniu, a calităților moral-politice și profesionale ale celor ce solicită primirea în partid, participarea membrilor biroului comitetului județean de partid la adunările generale, la ședințele de comitet și de birou pentru confirmarea hotărîrilor de primire în partid au determinat creșterea exigentei, ridicarea nivelu-

lui calitativ al întregii munci de primire în partid. în felul acesta s-a asigurat ca numai anul trecut să intre în rîndurile partidului un numeros contingent de oameni ai muncii. Organizația noastră județeană numără în prezent cu aproape 10 000 membri mai mult decît existau la constituirea județului : membrii de partid reprezintă 18,65 la sută din populația majoră a județului și peste 25 la sută din populația activă.Am vrea să relevăm în rîndurile de față preocuparea — în spiritul indicațiilor conducerii partidului — pentru creșterea ponderii muncitorilor în partid, fapt deosebit de important pentru întărirea disciplinei de partid, pentru asigurarea ynității, și coeziunii, sale politico- ideologice și organizatorice. Din totalul membrilor de partid ai organizației noastre județene, muncitorii reprezintă aproape 49 la sută, țăranii peste 26 la sută, iar intelectualii circa 16 la sută. Bine au acționat, din acest punct de vedere. Comitetul municipal Tulcea. comitetele orășenești Macin și Babadag, comitetele comunale Mahmudia, Cerna. Topolog, Luncavița și comitetul de partid din Centrala „Delta Dunării", care au analizat cu răspundere calitățile moral-politice ale celor ce au solicitat să facă parte din detașamentul de avangardă al clasei muncitoare, pregătirea lor politico-profe- sională.Se cuvine să relevăm, totodată, că organizațiile de partid au desfășurat o amplă activitate de educare a tinerilor și femeilor în spiritul dragostei și atașamentului față de partid, pentru ridicarea conștiinței lor

politice. Ca urmare, în 1975, peste 50 la sută din totalul celor primiți în partid îl reprezintă uteciștii, iar ponderea femeilor primite reprezintă a- proape 35 la sută.O atenție permanentă se acordă participării noilor membri de partid ia viața de organizație. Tocmai în acest scop, periodic, in marile întreprinderi, în comune și sate sînt organizate întîlniri ale tovarășilor recent primiți în partid cu membrii birourilor comitetelor județean, municipal, orășenești și comunale, cu alți activiști de partid. Cu asemenea prilejuri sînt prezentate hotărîri și alte documente de partid, legi ale statului, se discută despre modalitățile practice prin care membrii partidului luptă pentru aplicarea lor.Am acordat și vom acorda un loc Important intensificării activității de pregătire politico-ideologică a membrilor de partid, îndeosebi a celor nou primiți. Acestor tovarăși li se încredințează sarcini concrete, despre realizarea cărora ei informează în adunările generale. De remarcat este și faptul că în cele 1 245 cercuri ale învățămîntului de partid au fost cuprinși, pe lingă cei 31 200 membri de partid, alți circa 5 000 de oameni ai .muncii care au perspective de a fi primiți în partid. Pentru toți aceștia, în adunările generale au fost prezentate expuneri cu privire la disciplina de partid, profilul moral al comunistului, înalta responsabilitate a comuniștilor pentru îndeplinirea sarcinilor ce Ie revin.Analizele periodice în biroul sau secretariatul comitetului județean ne dau posibilitatea cunoașterii operative a rezultatelor înregistrate, cît și a lipsurilor manifestate, ne permit generalizarea experienței pozitive a unor organizații și comitete de partid. în activitatea curentă desfășurată îndeosebi la locurile-cheie ale producției, în organizațiile de bază vom urmări cu toată insistența ca primirea în partid să se caracterizeze prin exigentă și continuitate, în așa fel incit - să determine îmbunătățirea substanțială a muncii de partid în ansamblul ei, mobilizarea largă a tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor pe anul 1976 ca și din întreg acest nou cincinal în care județul Tulcea urmează să parcurgă drumul unei dezvoltări impetuoase. Pentru realizarea acestei sarcini are o importanță hotărîtoare preocuparea statornică pentru primirea în continuare în rîndurile partidului a celor mai înaintați oameni ai muncii — români și de alte naționalități — care au merite deosebite în activitatea politică, profesională și obștească, dau dovadă de dragoste și atașament față de partid, patrie și popor, se remarcă prin comportarea morală în familie și societate.

Europei 
pe bicicletă

Cină, a împlinit 60 de ani, 
fostul furnalist, azi pensionar, 
Ignatie Tecu din Reșița, strada 
Rapsodiei nr. 5, și-a propus 
să-și cinstească „cifra rotundă" 
a virstei printr-un act temerar : 
un tur al Europei pe bicicletă. 
Zis și făcut. A pornit la drum, 
cu bicicleta, avînd stegulețul tri
color la ghidon. Și a tot peda- 
lat el timp de un an și mai bine 
(mai exact, 432 de zile), străbă
tând mii și mii de kilometri de-a 
lungul și de-a latul a 16 țări; 
europene, poposind la sute și 
sute de muzee și obiective turis
tice. Impresiile și le-a notat cu 
grijă in două frumoase jurnale: 
de bord. Meșterul furnalist de 
odinioară, sănătos tun și plin de 
vigoare, își face noi proiecte de 
viitor. „Dar tot cu bicicleta 
— spune el — de care nu 
despart cît oi trăi".

V

mă

Atentie
9

la săniuțeDeși ne aflăm în plină iarnă, nu peste tot în țară există zăpadă. Dar acolo unde există, copiii nu așteaptă să le spui de două ori să se dea cu săniuța. Locurile preferate : cele în pantă. Dar tocmai asemenea der- delușuri, mai ales cele care dau1 în șosele, sînt deosebit de periculoase pentru traficul rutier.: în ultimele zile, trei accidente1 grave s-au produs din cauza copiilor care s-au jucat cu să-t niuțele, Micuțul Cătălin Lupu. din Botoșani a apărut brusc cu. săniuța într-o intersecție, lOvin-j du-se de un autocamion. Un alt; copil, de 10 ani, Al. Erdos din Oradea, a apărut tot pe neaș-. teptate în fața camionului ( 21-BH-274, accidentindu-se grav.! La fel, două eleve din comuna’ Blăgești, județul Bacău, au co-: borît un derdeluș și au intrat, sub un camion. Una și-a pierdut viața, iar cealaltă a fost grav rănită. în toate cele trei cazuri, conducătorii auto n-au putut frîna la timp. Iată de ce facem un apel și pe această cale : Atenție, părinți 1 Atenție, copii 1

„ZILELE DE TEATRU EMI- 
NESCU", organizate la Teatrul din Botoșani, aduc în fața publicului creații dramatice ale poetului și dramatizări după opera lui. în premieră absolută : piesa eminesciană „Decebal". Apoi : „Dragoș", „Mira", dramatizarea „Călin Nebunul", piesa „Eminescu la Viena", un „Spectacol-document". recitalul de poezie „Cîmp de aur". Colocviul pe tema „Teatrul lui Mihai Eminescu" întregește această manifestare, la care participă și actori ai teatrelor „Ion Creangă" (București). „Victor Ion Popa" (Bîrlad). ai Teatrului de păpuși „Vasilache" din Botoșani, precum și studenți de la I.A.T.C. 
O ÎN 20 DE COMUNE DIN JUDE
ȚUL SATU-MARE, în fata a peste 3 000 de cetățeni, lectori ai cabinetului județean de partid și ai comisiei de răspîndire a cunoștințelor cultural-știînțifice au prezentat expunerea „Probleme actuale ale politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru". Expunerea va fi prezentată și în celelalte 36 de comune din județ o

LA GALERIILE DE ARTA ale Teatrului Național din Iași, pictorița Felicia Brînduș-Gavrilean expune interesante lucrări în cea de-a Xl-a expoziție organizată aici de la renovarea localului a AGENDA VÎLCEANĂ : „Cadențe pentru viitor" — se intitulează noul volum de versuri apărut sub egida Comitetului județean Vîlcea al U-.T.C., care cuprinde cele mai bune creații ale tinerilor poeți — elevi și muncitori — membri ai cenaclului literar al tineretului vîlcean. • „Creștem odată cu țara" — este titlul expoziției cu care membrii cercului de pictură de la Școala generală nr. 5 din Rm. Vîlcea și-au întîmpinat colegii veniți din vacanță • PĂPUȘARII AMATORI DIN VATRA DORNEI ȘI DOL- HASCA (colective recent constituite în județul Suceava) au debutat promițător cu dramatizarea

„Capra cu trei iezi" și respectiv piesele „Dănilă Prepeleac" și „Sîn- ziana și Pepelea" ® „VALORIFICAREA CRITICA A MOȘTENIRII CULTURALE DIN BANAT" — un simpozion științific organizat recent la Timișoara, în care prin cele 22 de referate susținute de intelectuali timișeni a fost evidențiată contribuția unor cărturari și sa- vanți progresiști din această parte a țării la îmbogățirea tezaurului culturii românești ® „BUCURIA CULORILOR" este titlul expoziției de artă plastică a copiilor deschisă în holul cinematografului „Patria" din Deva. Sînt expuse lucrări de acuarelă și tempera semnate de membrii cercului de desen al Casei pionierilor din localitate. Instructor : cunoscutul artist plastic Ion Seu. e AGENDA TULCEANA. Teatrul popular din Tulcea a prezentat, recent, cea de-a doua premieră a actualei stagiuni: piesa

„Femeia fericită" de Comeliu Leu. Cu întregul său repertoriu, format din cinci piese, Teatrul popular tulcean va prezenta, în perioada următoare, spectacole în întregul județ, iar în cadrul unor schimburi de experiență culturală se va deplasa și în localități ale județelor limitrofe o Expoziția județeană de artă plastică, organizată de cenaclul local al Uniunii artiștilor plastici la Galeriile de artă „Dacia", a fost vernisată recent și va fi deschisă timp de 3 săptămîni. Sînt expuse peste 30 de lucrări în tuș, acuarelă, litografie, guașă pe lemn etc., purtînd semnătura a 15 artiști locali o LA CASA DE CULTURA A SINDICATELOR DIN BAIA MARE s-a deschis o interesantă expoziție de pirogravură aparținînd tînărului Eugen Sajter, membru al cenaclului de artă plastică al acestei instituții. Lucrările — peisaje, portrete, tradiții folclorice maramureșene — sînt rodul observației atente și al parțicipării artistului la viața și munca din așezări ale minerilor și ale metalurgiștilor.
Corespondenții „Scînteii"

Sandu NICOLAE
secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R.

vină.
de

bine să tuturor. Timiș).
Rubrică redactată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

tîmplat . _ ______________ _tr-una din zilele trecute dintr-un vagon (trenul 243) m-ar fi

Cititorul nostru Grigore Rotaru ne istorisește o întîmplare petrecută în satul Ghermănești,’ județul Vaslui. „Eroul" acestei întîmplări — dacă se poate numi erou — este Petru Năsta- se. Acesta, aflînd precum că „bunul și dragul" lui prieten din copilărie, B. Ion, are în beci niște vin de-ți lasă gura apă, s-a dus într-o seară și i l-a furat. Sesizat, șeful postului de' miliție a început cercetările)— Cam pe cine bănuiești ? — l-a întrebat el pe păgubaș.Acesta a dat din umeri. Pe oricine ar fi bănuit, numai pe: „bunul și dragul" lui prieten; Năstase — nu. Dar nici Năstase nu bănuia c-o să fie prins atît de repede. Deși nici nu apuca-: se să guste din vinul furat, l-a apucat... amețeala.

® Zece oameni de omenie...dar puteau « sute i de ia întreprinderea de construcții metalice Bocșa, încunoștințați că tovarășul lor Ion Georgevici, lăcătuș, internat la spitalul județean, are urgent nevoie de o transfuzie, s-au prezentat de îndată la Reșița oferind din sîngele lor în acest scop. Numele lor : Constantin Moraru, Mihai Cristescu, Cristea Crăciun și alții, la fel de vrednici în muncă și în omenie (Ion Rotărescu, lăcătuș la întreprinderea de construcții metalice Bocșa, județul Caraș-Severin).® în urmă CU 30 de ani, transportul de călători auto din Tg. Neamț — spre cele mai apropiate gări C.F.R. — dispunea numai de două autobuze vechi, de capacitate mică. într-o zi se transportau, în medie. 80—100 de pasageri pe rute între 35—40 km. De o autogara cu peroane de îmbarcare nici nu putea fi vorba. Azi, aici există o modernă autogara, cu 20 de peroane. Peste 70 de autobuze asigură zilnic mai .mult de 220 de curse dus și tot atîtea retur, transportînd în medie cîte 8 000—10 000 călători, în și din toate satele și comunele învecinate, și în tot cuprinsul județului. De la Tg. Neamț pleacă, de asemenea, curse auto spre mari orașe, cum ar fi : Brașov, Cluj-Napo- ca, Tg. Mureș etc, (Gheorghe Ilieș, impiegat de mișcare la autobaza din Tg. Neamț).© Acțiunea de colectare și predare a tuturor categoriilor de deșeuri a înregistrat în 1975 în municipiul Iași rezultate bune, la care au contribuit deputății,, comitetele de cetățeni și asociațiile de locatari. S-au strîns și predat aproape 200 tone deșeuri de fier și peste 40 tone deșeuri din hîrtie. (Gheorghe Zaiț, Iași).® învătămîiltuî agrozootehnic deschis in această iarnă la C.A.P. Zănești, județul Neamț, însumează 440 de oameni cuprinși în 11 cercuri axate pe cultura plantelor de cîmp și a plantelor furajere, creșterea și îngrășarea vitelor, organizare și economie agrară. Larga prezență la acest învățămînt dovedește interesul sporit al cursanților pentru îmbogățirea cunoștințelor lor. (Ion Axinte, comuna Zănești, județul Neamț).® Prin gropi și hîrfoape,a?a sînt silite sa circule aut°- buzele pe traseul dintre localitățile Gotlob—Comloșu-Mare, județul Timiș. Acest drum (vreo 7—8 km) este un adevărat chin pentru șoferi. Dar nici călătorii nu sînt de invidiat... Cînd se întorc din acest traseu, la garaj, autobuzele arată ca vai și amar : ba arcuri rupte, ba altă hibă la șașiu... Oare autorităților locale, cînd circulă pe această rută cu autobuzele, le place cum călătoresc ? Nu ar fi mai mobilizeze locuitorii și să se repare drumul ? Ar fi în folosul (Gheorghe Negricioiu, autobaza din Sînnicolau-Mare, județulȘi 6U ram fcimiii® ?1> poate’ vă ima8inati ce s-ar fi în- (chiar cu consecințe imprevizibile) dacă sticla aruncată în- ...... ,1------- - ... J lovit.Eram de serviciu în stația C.F.R. Banița — Petroșani, urmăream ca de obicei trecerea vagoanelor, cînd, deodată, poate un iresponsabil a făcut acest gest. Să-și imagineze — citind aceste rînduri — că dacă el ar fi fost în locul meu și 1 s-ar fi întîmplat ceva asemănător, nu i-ar fi făcut deloc bucurie... (Gheorghe Stoian. impiegat de mișcare C.F.R. în stația Banița—Petroșani).

Nu a lipsit mult ca la o tre-\ 
cere peste calea ferată să se 
întâmple o catastrofă. Cauza 
defecțiune în sistemul de fri- 
nare la autocamionul 21-VN-, 
1152, proprietatea I.T.A. Vran-ț 
cea, care transporta tuburi în
cărcate cu oxigen. Încercările' 
disperate ale șoferului Mircea1. 
Radulescu de a opri, regulamen
tar, mașina în fața barierei lă-j 
sate au eșuat. Autocamionul a. 
trecut ca un bolid prin bariere 
și peste calea ferată. Citevai 
clipe mai târziu, prin punctul', 
cu pricina a trecut un tren iri 
plină viteză. Întâmplarea aver
tizează din nou asupra modu
lui defectuos in care se fac in 
garaje reviziile tehnice, înainte, 
de plecarea in cursă a autove-.. 
hiculelor. După , cum s-a văzut,, 
„frîna" din garaj nu s-a potri- 
vit cu cea din fața barierei.

si asOrganele de miliție ale judex! țului Sălaj au definitivat cer-’: cetările în cazul inginerului' Emilian Manafu, fostul șef al» unei ferme â -întreprinderii a-; gricole de stat Zalău, care, îm- preună cu alți cîțiva angajați,, este învinuit de infracțiunea dej delapidare, fals, uz de fals, neglijență în serviciu și .speculă.; în perioada 1973—1975, - Manafu și ai lui au confundat ferma sta-- tului cu o moșie personală, a-; ducindu-1 mari prejudicii. Ti-: cluind tot felul de acte fictive, Manafu și ai lui au sustras din; cadrul fermei mari cantități de lină, un număr important de oi, porci și cai, pe care i-au vîndut, însușindu-și fiecare partea de contribuție. Acum, va primi fiecare ce i după partea lui de...
lui;după lege, se cuvine șI
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fc prelucrare
Mcu-Vilcea

către toate unitățile de exploatare, 
prelucrare a lemnului, celuloză 

și hirtieColectivul Combinatului de prelucrare a lemnului Rîmnicu-Vîlcea 
a reușit să realizeze prevederile cincinalului 1971—1975 cu două luni mai devreme, obtinînd peste plan o producție globală în valoare de 34 milioane lei, concretizată în 3,4 milioane mp furnire estetice. 6,3 mii mc placaj, 38 mii mp panel. Planul de export a fost îndeplinit cu 14 luni înainte de termen, livrîndu-se suplimentar produse în valoare de 16 milioane lei valută.Animat de dorința fierbinte de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1976, colectivul nostru, sub conducerea organizației de partid, cheamă la întrecere toate colectivele din unitățile de exploatare, prelucrare a lemnului, celuloză și hirtie, cu următoarele obiective :1. Depășirea planului valoric Ia producția-marfă cu 7 milioane leî, concretizați in următoarele produse :— 200 mc placaj ;— 50 mii mp plăci aglomerate din lemn )— 135 mii mp furnire estetice ;— mobilier în valoare de 2 milioane lei ;— 2,2 milioane lei utilaje și piese de schimb. .2. Livrarea de produse Ia fondul pieței, în valoare de 3 milioane Iei, reprezentînd in principal :— 2 milioane lei mobilă ;— 50 mii mp plăci aglomerate din lemn î— 100 mc placaj ;3. îmbunătățirea calității produselor, față de plan, la :— placaj de calitățile a, b, c, cu 1,0 la sută ;— furnire estetice de fag cl. I și a Il-a cu 0,5 la sută ;— plăci aglomerate din lemn ci. a cu 1,0 la sută.4. Depășirea planului total de export cu 500 000 lei valută, concretizat în produsele următoare :— 50 000 mp plăci aglomerate din lemn ;— 100 mc placaj ; ,— 10 000 mp panele ;— 40 000 mp furnire estetice.5. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 2 700 lei/lucrător. respectiv cu 2 la sută.6. Reducerea cheltuielilor totale cu 1 500 000 lei, din care cheltuielile materiale cu 1 000 000 Iei.7. Depășirea planului de beneficii cu 1 500 000 lei.Obiectivele de mai sus se prevăd a se realiza prin următoarele măsuri :— Reducerea importului de materii prime, materiale, utilaje, mașini, aparatură și piese de schimb însumînd în total 1 000 000 lei valută, prin realizarea unor instalații de cojire bușteni, alimentare și centrare bușteni în derulor, formatizat placaje, croit plăci aglomerate în formate fixe, precum și executarea a 16 repere de piese de schimb pentru utilaje ;— Reducerea consumurilor normate cu :— 1 500 000 kWh energie electrică ;— 1 500 tone combustibil convențional, din care 500 tone păcură ;— 200 mc bușteni de fag ;— 100 mc bușteni diverse esențe ;— 500 mc lemn pentru plăci aglomerate, din care 400 mc lobde industriale ;— creșterea indicelui de valorificare a deșeurilor lemnoase cu 2 la sută față de plan ;— creșterea valorii producției globale la 1 000 Iei fonduri fixe 
cu 34 lei ;— introducerea în fabricație a unor produse noi sau reproiectate, care să reprezinte cel puțin 15 la sută din valoarea producției ;— continuarea procesului de asimilare, reproiectare și modernizare a produselor la un număr de 5 repere cu o valoare de 3 milioane lei : ,— scurtarea duratei de asimilare la următoarele produse incluse în plan ;— 3 luni, la panouri din material lemnos pentru construcții ;— 3 luni, la piese mulate din așchii din lemn ;— 1 lună, la lignoston (lemn densificat) :— 1 lună, la panouri protejate cu folii ;— modernizarea fluxului tehnologic la : sectoarele de tratare, secționare, derulare, uscare, presare și finisare de la fabrica de placaj ; la fabrica de plăci aglomerate din lemn și la sectorul de finisare de la fabrica de mobilă ;— realizarea unor utilaje și piese de schimb, prin autoutilare. în valoare de 2,2 milioane lei ;— îmbunătățirea indicelui de folosire a utilajelor din fabricile de placaj, panel, furnire estetice, plăci aglomerate și mobilă cu 2 la sută față de anul 1975, iar la mașinile-unelte din sectorul mecanic cu 1 la sută față de planul pe acest an :—■ realizarea unui indice de utilizare a fondului de timp al muncitorilor de cel puțin 94,5 la sută ;— extinderea acordului global la 70 la sută din numărul total al lucrătorilor :— calificarea a 120 muncitori prin școli profesionale, ucenicie la locul de muncă și cursuri de calificare, precum și perfecționarea pregătirii profesionale a 340 muncitori și personal TESA :— generalizarea în toate fabricile a următoarelor inițiative :— „autocontrolul calității produselor" ;— „să creștem cu 50 lei' valoarea producției din fiecare mc de masă lemnoasă folosită" ;— „fiecare cadru tehnic și economic să realizeze un studiu cu eficiență economică anuală de circa 30 000 lei".

Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale lucră
torilor vom Întreprinde următoarele acțiuni:— construirea în regie a unui cămin cu 240 de locuri; darea în funcțiune a acestuia cu 1 lună înainte de termen ;— darea în folosință a creșei și căminului de copii cu 340 locuri cu o lună înainte de termen ;— extinderea capacității dispensarului și dotarea acestuia cu mobilierul necesar ;— îmbunătățirea condițiilor de microclimat și de muncă în fabricile de placaje, furnire estetice, plăci aglomerate din lemn și mobilă.Colectivul oamenilor muncii din Combinatul de prelucrare a lemnului Rîmnicu-Vîlcea, conștient de răspunderea ce îi revine pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan în anul 1976 — primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice — este hotărît să-și aducă o contribuție activă la îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.
Secretarul comitetului de partid, Președintele comitetului 
Constantin ILINCA oamenilor muncii,

Ing. Mihai GROZA 
Președintele comitetului 
sindicatului. Secretarul comitetului U.T.C.,
Ion DUȚĂ Ion NEDELUȘ

întreprinderea 
„Electrocentralr-Craiova 

către toate întreprinderile 
din ramura energiei electriceColectivul întreprinderii „Electrocentrale — Craiova". în frunte cu comuniștii, este mobilizat cu întregul său potențial pentru a da viață importantelor sarcini cu privire la dezvoltarea puternică a bazei energetice, reieșite din istoricele documente ale celui de-al XI-lea Congres al partidului.Angajați cu toate forțele în marea întrecere pentru îndeplinirea cincinalului 1971—1975 înainte de termen, energeticienii unității noastre au pus un accent deosebit pe creșterea siguranței în funcționarea agregatelor și instalațiilor, gospodărirea judicioasă a combustibililor, energiei electrice și termice, întărirea disciplinei, respectarea normelor de protecția muncii. Drept urmare, în perioada 1971—1975 s-au redus consumurile specifice de combustibil și energie electrică, a crescut în 1975 cu 535 milioane kWh, față de 1971, producția de energie electrică produsă pe bază de lignit, s-a redus cu 65 la sută numărul incidentelor și avariilor.Oamenii muncii de la întreprinderea „Electrocentrale" — Craiova, călăuziți de prețioasele indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, se angajează cu întreaga lor capacitate pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1976 și cheamă Ia întrecere toate întreprinderile din ramura energiei electrice, cu următoarele obiective :1. — Creșterea puterii disponibile medii anuale cu 12 000 kW și a gradului de siguranță în funcționare a agregatelor energetice, pentru alimentarea continuă cu energie electrică și termică, la parametrii corespunzători, a tuturor consumatorilor, prin :— eliminarea avariilor și incidentelor din vina personalului, reducerea numărului și duratei celor provenite din alte cauze ;— reducerea duratei de staționare in reparații la agregatele energetice — echivalent cu o producție de 75 milioane kWh, din care 60 milioane kWh pe bază de lignit — și creșterea calității lucrărilor de reparații ;— îmbunătățirea activității de investiții, asigurarea la timp a documentației de execuție și a fronturilor de lucru, achiziționarea și montarea ritmică a utilajelor ; prin această măsură vom asigura intrarea în funcțiune a grupului nr. 6 de 55 MW de la Centrala Ișalnița cu 2 luni mai devreme față de termenul prevăzut în planul de stat.2. — Gospodărirea judicioasă a combustibililor și energiei electrice și termice, în vederea obținerii unei economii de 3 500 tone combustibil convențional, precum și reducerea altor cheltuieli materiale în valoare de 700 000 lei, prin :— ridicarea performanțelor de funcționare a instalațiilor ;— îmbunătățirea constructivă a agregatelor de cazan ;— realizarea măsurilor rezultate din bilanțurile energetice ;— generalizarea inițiativei „Fiecare kWh — calorie — gram economisit la maximum" la nivelul fiecărui loc de muncă ;— asigurarea funcționării instalațiilor în regimurile optime din punct de vedere tehnic și economic, cu efect de reducere a cheltuielilor materiale.3. Organizarea unor acțiuni împreună cu beneficiarii pentru valorificarea în mai mare măsură a resurselor energetice secundare, prin creșterea cu 10 la sută a consumului de gaze reziduale, precum și aplicarea de măsuri vizînd mărirea siguranței în funcționare a instalațiilor și continuitatea alimentării cu energie electrică și termică a consumatorilor.4. — Creșterea productivității muncii, peste prevederile planului, cu 6 500 lei pe lucrător la activitatea de industrie și cu 2 000 lei la activitatea de reparații, prin :— extinderea automatizării și mecanizării proceselor tehnologice ;— organizarea și pregătirea exemplară a lucrărilor de reparații :— extinderea executării lucrărilor în acord global la 45 la sută, față de 33,6 la sută cit a fost în anul precedent :— folosirea judicioasă a forței de muncă și a timpului de lucru :— creșterea indicelui de utilizare a mașinilor-unelte cu 1 la sută față de realizările anului 1975.5. — Introducerea tehnicii noi în producție, a invențiilor și inovațiilor în direcția găsirii de soluții noi pentru perfecționarea tehnologiilor de exploatare și reparație a agregatelor energetice, dezvoltarea producției de piese de schimb și de mijloace destinate autodotării, cu o eficiență economică de 8 000 000 lei.6. — Realizarea programelor de pregătire și perfecționare profesională a 975 lucrători pentru instalațiile în funcțiune și pentru noile obiective.

7. — Efectuarea a 32 000 ore muncă patriotică, la realizarea unor lucrări pentru construirea blocului de 40 apartamente, a creșei și grădiniței pentru copii ; amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în incinta termocentralelor.Comitetul de partid, comitetul oamenilor muncii, comitetul sindicatului, comitetul U.T.C., toți lucrătorii întreprinderii „Electrocentrale" — Craiova asigură conducerea partidului și statului că vor munci cu elan și responsabilitate în vederea realizării exemplare a angajamentului asumat, transpunînd în viață sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.
Secretarul comitetului de partid, 
ing. Vasile MĂNESCU
Președintele comitetului 
sindicatului.
Florea PÎRVULESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Ion BARBUIESCU
Secretarul comitetului U.T.C.,
Ing. Arvanitopol ROTARU

Intreprimlerea îexiiă „Dacă"
București

către toate întreprinderile din 
cadrul Ministerului Industriei UșoareComuniștii, întregul colectiv de oameni ai muncii din întreprinderea textilă „Dacia" din București. însuflețiți de perspectivele luminoase deschise de hotărîrile Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, de Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, în dorința de a aduce o contribuție tot mai mare la realizarea sarcinilor pe anul 1976, primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice în România, cheamă Ia întrecere toate întreprinderile clin cadrul Ministerului Industriei Ușoare, angajîn- du-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului producției-marfă pe anul 1976 cu 8 milioane lei, realizînd peste prevederile planului, prin folosirea mai bună a resurselor materiale planificate, următoarele cantități de produse : 15 tone fire tip bumbac ; 60 mii mp țesături tip bumbac ; 375 mii mp țesături tip bumbac finisate.2. Realizarea și livrarea, peste plan, la fondul pieței, a 175 mii mp țesături de bumbac în valoare dc 4,4 milioane lei.3. Realizarea și livrarea peste plan a 200 mii mp țesături tip bumbac pentru exportul de confecții.4. Reducerea importurilor de materiale auxiliare și chimicale cu 150 mii lei valută, care se va obține prin folosirea în mai mare măsură a materialelor indigene și prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație.5. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 1 250 lei pe lucrător.6. Reducerea cheltuielilor totale de producție peste nivelul planificat cu 900 000 lei, din care Ia cheltuielile materiale cu 600 000 lei.7. Prin gospodărirea mai bună a materiilor prime și materialelor auxiliare și reducerea normelor de consum se vor economisi : 16 000 kg fibră celofibră tip bumbac ; 9 000 kg fire tip bumbac ; 7 000 kg diverse materiale auxiliare și chimicale ; 200 tone combustibil convențional ; 175 mii kWh energie electrică.8. Realizarea unui beneficiu peste plan în valoare dc 1,1 milioane lei.9. în afara obiectivelor prevăzute în planul tehnic se vor realiza următoarele obiective :— elaborarea și aplicarea tehnologiei de realizare a țesăturilor tip voal, din fire tip bumbac și perfecționarea tehnologiei de apretare în scopul realizării unui tușeu cît mai corespunzător țesăturilor pentru confecții ;— asimilarea a două noi articole de țesături pentru impermeabile în 10 poziții coloristice ;— realizarea în proporție de 95 la sută a producției de țesături imprimate cu coloranți indigeni, pe baza tehnologiilor elaborate in întreprindere ;— extinderea . paletei coloristice pentru țesăturile vopsite în bucată, cu 120 de culori noi.10. îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru al muncitorilor cu 1 la sută față de anul precedent.11. îmbunătățirea cu 1 la sută în raport cu prevederile de plan a indicelui de utilizare a fondului de timp disponibil de lucru al mașinilor cu inele și al mașinilor de țesut, prin . reducerea stagnărilor, a opririlor accidentale, printr-o mai bună întreținere a utilajelor și aprovizionare a locurilor de muncă.12. Se va extinde gradul de autodotare cu utilaje tehnologice realizate în atelierul mecanic-energetic propriu. în acest scop se vor realiza peste plan în anul 1976 : o mașină de periat-rolat, un fulard de stoarcere, modernizarea mașinii de gazat și se vor confecționa 60 dispozitive pentru transportul intern de țesături.13. Pentru îmbunătățirea caracteristicilor tehnico-economice și funcționale ale produselor și asigurarea unui înalt grad de competitivitate, adresăm tuturor întreprinderilor din industria ușoară chemarea de a face din anul 1976 „anul calității", anul realizării de produse care să satisfacă exigențele mereu crescînde ale cumpărătorilor. In acest scop, vom lua măsuri de îmbunătățire a tehnologiilor pe fiecare secție și fază de producție, urmărind respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice, întărirea controlului de calitate la toate locurile de muncă, buna pregătire și perfecționare a cadrelor. La țesăturile finite vom depăși planul de calitate cu 1 la sută peste prevederile noilor stasuri.14. Pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale muncitorilor se va revizui sistemul de iluminat și ventilație, iar prin aplicarea rezultatelor a două studii ergonomice, se vor crea condiții pentru ușurarea efortului fizic.

Comitetul oamenilor muncii, comitetul sindicatului și organizația de tineret, sub conducerea directă a organizației de partid, vor desfășura o intensă muncă educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a tuturor lucrătorilor și mobilizarea acestora la îndeplinirea sarcinilor și angajamentelor asumate pe anul 1976.Ne exprimăm convingerea că toate colectivele de lucrători din întreprinderile industriei ușoare vor răspunde chemării noastre la întrecerea socialistă, pentru traducerea în viață a sarcinilor ce ne revin din Directivele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.
Secretarul comitetului de partid,
Maria DIACONU
Președintele comitetului 
sindicatului,
Paraschiva DOBEANU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii.
Gheorghe DUM1TRAȘCU
Secretarul comitetului U.T.C.,
Virginia NICUEESCU

ttcM Soliei de cale ferată
Oradea-est

către toate colectivele 
din transporturile feroviareînsuflețiți de grandiosul program de dezvoltare economico- socială a țării elaborat de partid, muncitorii, inginerii și tehnicienii din Stația de cale ferată Oradea-est participă cu întreaga lor energie și capacitate la eforturile întregului popor pentru traducerea în viață a sarcinilor ce le revin în acest prim an al noului cincinal.Sub îndrumarea și conducerea organizației de partid, colectivul nostru a încheiat cincinalul 1971—1975 la 25 iunie 1975, asigurînd transportul suplimentar a 150 000 tone mărfuri.Pentru realizarea exemplară a planului de transport pe. anul 1976, colectivul Stației de cale ferată Oradea-est cheamă la întrecere toate colectivele din unitățile feroviare, luindu-și următoarele angajamente :1. Planul de tone expediate va fi depășit cu 10 la sută — reprezentînd 45 000 tone transportate peste plan — prin îmbunătățirea colaborării cu beneficiarii mijloacelor de transport și transportarea tuturor mărfurilor fără restanță.2. încărcătura statică va fi îmbunătățită cu 1 Ia sută, rezultînd din aceasta o economie de 2 000 vagoane, prin folosirea la capacitate a vagoanelor de marfă și utilizarea lor la tonajul maxim.3. Reducerea staționării vagoanelor de marfă la încărcare-des- cărcare cu 2 la sută, reprezentînd o economie de 32 200 vagoane-oră, prin :— reducerea timpilor prevăzuți în procesele tehnologice de în- cărcare-descărcare la fronturi, sporind astfel numărul de reprize ;— corelarea planului de încărcări cu capacitățile de descărcare, evitînd astfel imobilizările, sporind numărul operațiilor duble, ex- tinzînd mecanizarea încărcării și descărcării vagoanelor.4. Reducerea staționării în tranzit cu manevră cu 3 la sută, reprezentînd o economie de 116 000 vagoane-oră, prin :/ — reducerea timpilor prevăzuți în procesele tehnologice la descompunere și compunere, folosind capacitatea de prelucrare a stației la parametrii proiectați.5. Tonajul mediu brut pe tren de marfă va crește cu 8 Ia sută, ceea ce reprezintă un spor de 100 tone/tren. compunind trenurile la puterea maximă de remorcare a locomotivelor.6. Ne angajăm ca toate aceste obiective să Ie realizăm fără nici un accident de muncă, în care scop vom îmbunătăți și diversifica instruirea teoretică și practică cu normele de protecția muncii, vom desfășura o muncă permanentă de educație a lucrătorilor în vederea respectării normelor de protecția muncii.în scopul realizării sarcinilor ce ne revin și a angajamentelor asumate, în condiții de disciplină, siguranță și regularitate a circulației, ne vom perfecționa metodele de instruire teoretică și practică, astfel incit lucrătorii unității să obțină numai calificative de bine și foarte bine.Sîntem ferm hotărîți ca, sub conducerea organizației de partid, cu sprijinul permanent al comitetului sjndicatului și al organizației U.T.C., să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din planul de transport pe anul 1976 și a angajamentelor asumate.în același timp, colectivul Stației C.F.R. Oradea-est își propune să devină model de disciplină in executarea sarcinilor de transport, folosind cu maximum de eficiență mijloacele și capacitățile de transport, precum și în gospodărirea și înfrumusețarea unității.

Secretarul organizației de bazâ
P C R
Dumitru F1LIP

Președintele comitetului 
sindicatului,
Ioan EEVINȚA

Șeful stației,
ing. Florian SIME
Secretarul organizației U.T.C.,
Gheorghe VAȘ

NOTAîn textul chemării la întrecere a cooperatorilor din comuna Ianca — județul Brăila, transmis presei și publicat in ziarele din 13 ianuarie, se va citi : „La sfirșitul anului vom avea 7 000 porcine, cu 500 mai mult decît prevederile planului". In legătură cu cantitățile ce vor fi vindute statului peste plan se va citi „...3 000 hl lapte de vacă...".
T^pplptifpi S\P11p

Domnului FAKHRUDDIN AEI AHMED • Cronica zilei
Președintele Republicii IndiaAm aflat cu adîncă tristețe de tragedia produsă de catastrofa minieră de la Chasnala, in care și-au pierdut viața 372 de mineri.în numele guvernului și poporului român și al meu personal, transmit Excelenței Voastre și Guvernului Indiei profunda .noastră compasiune și familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sub auspiciile Uniunii Generale a Sindicatelor, Ministerului Sănătății și ale Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare, a avut loc la Brașov o consfătuire pe țară care a abordat aspecte esențiale ale asistentei sanitare la locul de muncă.
kLa Galeria de artă fotografică din Capitală s-a deschis, miercuri după- amiază, expoziția „Tineri fotografi britanici". La vernisaj, după cuvîntul introductiv rostit de ing. Silviu Co-

mănescu, secretar al Asociației artiștilor fotografi, a vorbit Jeffrey Charles Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București.In asistență se aflau reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Asociației de prietenie România—Marea Britanie, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat, de asemenea, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

PRAGA

Consfătuirea adjuncților miniștrilor afacerilor externe 
din unele țări socialiste«

CU PRIIHUl SĂRBĂTORIICu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Zilei eliberării — sărbătoarea națională a poporului cubanez — ambasadorul Republicii Cuba la București, Humberto Castello Aldanas, a oferit, miercuri seara, o recepție.Au participat Ion Pățan. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Eugen Jebeleanu și Tamara Dobrin, vicepreședinți ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Ghizela Vass. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petro-
în întimpinarea celui 

al cooperațieiRecent s-au încheiat adunările sătești și generale ale cooperativelor de consum, ale celor de credit și conferințele uniunilor județene, care preced cel de-al VI-lea Congres al cooperației de consum, ce se va desfășura între 29 și 31 ianuarie a.c. Ele au prilejuit o analiză amănunțită a activității organelor de conducere și a lucrătorilor din unitățile comerțului sătesc pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației din mediul rural, mobilizînd pe membrii cooperatori la realizarea sarcinilor ce revin acestui sector din documentele celui de-al XI-lea Congres al parti-

NAȚIONALE A CUBEI
1lului și geologiei. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Ion Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai vieții noastre cultural-artistice, ziariști.Au luat parte, de asemenea, șefi al unor misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

de-al VI-lea Congres 
de consumdului. Trecînd in revistă realizările înregistrate de cooperația de consum, de la ultimul congres, cooperatorii s-au referit și la unele neajunsuri din activitatea acesteia ; ei au făcut propuneri valoroase și s-au angajat să contribuie cu toate forțele la dezvoltarea și modernizarea rețelei de desfacere și de prestări de servicii, la valorificarea într-o mai mare măsură a rezervelor de care dispun satele, la sporirea producției de bunuri destinate piețelor, la creșterea eficientei economice a unităților cooperatiste. (Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană (nivel 

mediu).
17,00 Telex.
17,05 Un disc pe 625 de linii. Emisiune 

muzicală
17,25 Din țările socialiste.
17,35 Muzica. Emisiune de actualitate 

muzicală.
17,55 Enciclopedie pentru tineret.

18.20 Atenție la... neatenție. Jurnal de 
protecția muncii.

18,45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
20,15 Vetre folclorice.
20,40 Univers științific.
21.10 Revista literar-artistlcă TV J
21,50 Vedete internaționale.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic susținut de or
chestra de studio și corul Radio- 
televiziunii. Dirijor Liviu Iones- 
cu.

22,05 Pagini de umor »

PRAGA 14. — Corespondentul A- gerpres transmite : In zilele de 13 și 14 ianuarie a avut loc la Praga consfătuirea adjuncților miniștrilor afacerilor externe ai R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Mongole, R. P. Polone, Republicii Socialiste România. R. P. Ungare și U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri în probleme de interes reciproc. Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă

prietenească, cordială și s-a caracterizat prin deplina concordantă de păreri a tuturor participanților.Adjuncții miniștrilor afacerilor externe au fost primiți de președintele Guvernului R. S. Cehoslovace, Lubo- mir Strougal.Ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Bohuslav Chnou- pek, a oferit o recepție în cinstea participanților la consfătuire.
ATENAComunicat comun greco-bulgar

• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

fotbal Tragerea la sorți pentru „Cupa României"Ieri, la sediul F.R.F., a avut loc tragerea la sorți în „Cupa României". Iată cele 16 meciuri. în ordinea extragerii biletelor din urnă :Dacia Pitești — Jiul ; F.I.L. Orăș- tie — Metalul Drobeta Turnu-Seve- rin ; Rapid — Politehnica Iași : Progresul București —-F.C.M. Reșița; Dierna Orșova — F.C. Baia-Mare ; Politehnica Timișoara — F.C. Constanța ; Gloria Buzău — F.C. Bihor ; Minerul Turț — Sportul studențesc ;

Olimpia Satu-Mare — Steaua ; F.C.- Șoimii Sibiu — Universitatea Craiova ; Letea Bacău — Tractorul Brașov ; A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo ; C.S.U. Galați — C.F.R. Cluj-Napoca ; A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — U- niversitatea Cluj-Napoca ; Energia Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej — F.C. Argeș ; S.C. Bacău - U.T.A.Toate meciurile se vor disputa in ziua de 29 februarie (ora 14) pe terenurile echipelor ale căror nume au fost primele extrase din urnă.

ATENA 14 — Corespondentul A- gerpres transmite : Comunicatul comun privind vizita în Grecia a ministrului de externe bulgar. Petăr Mladenov, la invitația omologului său grec. Dimitrios Bitsios, subliniază că cei doi miniștri au procedat la un examen aprofundat al relațiilor dintre țările lor și, constatînd o evoluție pozitivă a acestora, au examinat posibilitățile în vederea stimulării dezvoltării cooperării economice în diferite domenii. Părțile au discutat, de asemenea, principalele probleme ale actualității internaționale, acordînd o atenție deosebită situației din Balcani și au subliniat că întărirea păcii și securității în această regiune constituie o contribuție importantă la destinderea în Europa și în lume. Ele au convenit ca dezvoltarea de relații de bună vecinătate între țările balcanice, pe o bază bilaterală, creează o atmosferă de încredere și de înțelegere reciprocă în Balcani și s-au declarat gata să depună eforturi constante în a- ceastă direcție. Ele sprijină formele

de cooperare multilaterală mutual acceptabile în interesul tuturor țărilor balcanice.

MOSCOVA

intîlnire a conducătorilor 
organizațiilor 

de radio și televiziuneMOSCOVA 14 — Corespondentul Agerpres transmite: In zilele de 13 și 14 ianuarie a avut loc la Moscova o intîlnire a conducătorilor organizațiilor de radio și televiziune din Bulgaria. Cehoslovacii. Cuba, R.D.G.. Mongolia, Polonia. România, U.R.S.S. și Ungaria. Din țara noastră a participat Vasile Potop, directorul general al Radioteleviziunii române.Participanții la intîlnire au făcut, cu acest prilej, un schimb de experiență. au examinat unele probleme ale dezvoltării în continuare a colaborării în domeniul radioteleviziunii.Miercuri, conducătorii organizațiilor de radio și televiziune au fost primiți de K.F. Katușev, secretar al C.C. al P C.U.S.Ședința Comitetului C.A.E.R. de colaborare tehnico-științificăBUDAPESTA 14 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc cea de-a XH-a ședință a Comitetului C.A.E.R. de colaborare tehnico-științifică.Comitetul a adoptat programul de colaborare tehnico-științifică a țărilor membre ale C.A.E.R. pentru rezolvarea problemelor de combustibili și energie pe anii 1976—1980 și pentru o perspectivă mai îndelungată și a examinat informarea privind mersul îndeplinirii programului de colaborare tehnico-știintifică in problemele de sudură.Comitetul a examinat mersul realizării colaborării dintre C.A.E.R. și

Republica Finlanda pe probleme care prezintă interes reciproc in domeniul științei și tehnicii.Comitetul a adoptat planul său de lucru pe perioada 1976—1977. a examinat mersul lucrărilor privind acordarea în continuare Republicii Populare Mongole de ajutor și asistență în dezvoltarea mai eficientă și intensivă a științei și tehnicii, precum și alte probleme din domeniul colaborării tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R. și a adoptat recomandări corespunzătoare.Ședința comitetului a decurs în spirit de prietenie și înțelegere reciprocă.
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Dezbaterile din Consilii de Securitate
în problema Orientului MijlociuNAȚIUNILE UNITE 14 — Corespondentul nostru transmite : Marți după-amiază. în Consiliul de Secu- ritate au continuat dezbaterile de fond asupra „problemei. Orientului Mijlociu, inclusiv a chestiunii pa- lestinene".Esmat Abdel Meguid, reprezentantul Egiptului, a cerut reconvocarea Conferinței de pace de la Geneva, cu participarea tuturor părților interesate. inclusiv a reprezentanților O.E.P. pe baze de deplină egalitate cu ceilalți participantă. Consiliul de Securitate, a arătat el. trebuie să-si concentreze atenția în special asupra aspectului politic al problemei pales- tinene și să adopte o rezoluție care să sublinieze că o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu trebuie să aibă la bază realizarea de către poporul palestinean a drepturilor sale naționale, inclusiv a dreptului de a-și crea propriu] său stat. Egiptul — a spus vorbitorul — speră în edificarea păcii în Orientul Mijlociu prin retragerea tuturor trupelor is- raeliene de pe teritoriile arabe.Mouaffak Allaf. reprezentantul Si

Se impune ca O.N.U.D.I. să sprijine mai eficient
eforturile țărilor in curs de dezvoltare

Cuvîntarea reprezentantului RomânieiVIENA 14 — Corespondentul nostru transmite : Conferința internațională consacrată punerii în practică a hotărîrii privind transformarea O.N.U.D.I. în instituție specializată în sistemul O.N.U., care se desfășoară la Palatul Hofburg. dezbate. în aceste zile, proiectul de act constitutiv al noii organizații.Luind cuvintul. șeful delegației României, ambasadorul Dumitru A- ninoiu. reprezentantul permanent al țării noastre pe lingă O.N.U.D.I., a relevat preocuparea constantă a României de a-și aduce contribuția la întărirea rolului O.N.U., la perfecționarea activităților sale. în lumina experienței dobîndite și în concordanță cu marile mutații petrecute pe arena mondială. în context, a evidențiat reprezentantul României, este esențial ca structura și activitățile O.N.U.D.I. să fie fondate riguros pe principiile dreptului internațional.In elaborarea actului constitutiv al O.N.U.D I. — a spus ambasadorul român — trebuie să ne inspirăm din ceea ce s-a dovedit pozitiv în documentele fundamentale ale O.N.U., ale instituțiilor sale specializate, dar. în același timp, este necesar să fie evitate insuficiențele, slăbiciunile și chiar erorile pe care le-a generat raportul de forțe din epocile în care acele documente au fost concepute.România — a declarat vorbitorul — consideră că actul constitutiv al O.N.U.D.I. trebuie să sublinieze că această organizație are drept obiectiv instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, capabilă să asigure dezvoltarea industrială armonioasă a tuturor statelor, reducerea decalajelor economice dintre state, crearea unei diviziuni internaționale ă muncii mai juste și mai raționale. Promovarea dezvoltă

riei, a făcut o trecere în revistă, a, evenimentelor din Orientul Mijlociu, prezentind. totodată, opinia guvernului sirian asupra căilor de urmat pentru stingerea conflictului din zonă. Statele lumii sînt convinse că în această parte a lumii nu va putea fi edificată o pace justă și durabilă fără recunoașterea drepturilor naționale inalienabile ale poporului palestinean, inclusiv a celor la autodeterminare. independență, suveranitate și la organizarea sa într-un stat propriu, precum și fără retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate prin forță.Sherif Abdul Hamid Sharaf. ambasadorul Iordaniei la O.N.U., a declarat că Iordania a recunoscut O.E.P. ca reprezentant legitim al poporului palestinean. și a cerut Israelului să procedeze la fel și să recunoască drepturile naționale ale poporului palestinean. De asemenea, el a cerut Consiliului de Securitate să adopte un program concret de retragere treptată a trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate.

rii industriale a țărilor în curs de dezvoltare ca obiectiv esențial al O.N.U.D.I., a adăugat el, va trebui de asemenea reflectată în actul constitutiv al organizației.în continuare. reprezentantul României a arătat că, ținînd seama de responsabilitățile sale, O.N.U.D.I. trebuie să beneficieze de structuri organizatorice democratice și eficace, cu atribuții bine precizate. în acest sens. România consideră necesar ca actul constitutiv să consacre metoda consultărilor și principiul consensului ca reguli de bază ale activității în cadrul conferinței O.N.U.D.I. — care trebuie să constituie organul deliberativ principal și cel mai reprezentativ aâ O.N.U.D.I.AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:Un miting al prieteniei cnbane-panameze, cu prile~ jul vizitei pe care o întreprinde în această țară premierul panamez, Omar Torrijos, a avut loc la Santiago de Cuba. în cuvîntările rostite la miting, Fidel Castro și Omar Torrijos au evidențiat importanța acestei vizite pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor și cooperării bilaterale și au exprimat solidaritatea popoarelor cubanez și panamez față de lupta pentru independență, pentru realizarea aspirațiilor de progres și cooperare în lume.în vederea reluării convorbirilor, conducerile celor două comunități din Cipru au consacrat șe-

Proiectul Programului

Partidului Socialist Unit din Germania DE miUTINDENIBERLIN 14. — Corespondentulnostru transmite : Ziarul „Neues Deutschland" a publicat proiectul Programului Partidului Socialist Unit din Germania. în introducerea documentului se arată că P.S.U.G. este rezultatul luptei de peste un secol a mișcării revoluționare muncitorești germane împotriva reacțiunii feudale și exploatării capitaliste. împotriva imperialismului, fascismului și războiului imperialist. întruchipează tradițiile revoluționare ale a- lianței comuniștilor și social-demo- crației revoluționare germane.Proiectul subliniază însemnătatea istorică a unificării Partidului Comunist din Germania și Partidului Social-Democrat din Germania în Partidul Socialist Unit din Germania, subliniind că sub conducerea P.S.U.G., în R.D.G. a avut loc o cotitură fundamentală în istoria poporului german — cotitura spre socialism. Documentul arată că „P.S.U.G. își propune ca obiectiv făurirea pe mai departe în R.D.G. a societății socialiste dezvoltate, pentru a crea, astfel, premisele fundamentale ale trecerii
Criza de guvern din Italia

Consultări ale premierului desemnat cu lideri ai partidelor 
politiceROMA 14 (Agerpres). — Aldo Moro, premierul desemnat de președintele Italiei. Giovanni Leone, cu formarea noului guvern, și-a început miercuri consultările cu liderii partidelor politice reprezentate în parlament.în legătură cu misiunea sa. Aldo Moro a declarat ziariștilor că actuala criză guvernamentală trebuie soluționată cit mai repede posibil. întrucît țara traversează o perioadă de criză social-economică de vaste proporții. După ce a recunoscut dificultățile ce-1 așteaptă în această misiune, premierul desemnat a relevat că va în- 

dințe speciale examinării evoluțiilor la zi și definirii pozițiilor lor.Un comunicat al sternului Republicii Sri Lanka anunță că reuniunea la nivel înalt a țărilor nealiniate va avea loc în perioada 16—19 august .Ia Colombo. Conferința va fi precedată de o reuniune a comitetului de coordonare și de o întrunire a miniștrilor de externe din statele respective.Congresul extraordinar al P.S.D. din R.F.G.va fi con- vocat în zilele de 18 și 19 iunie 1976. la Dortmund. Hotărîrea a fost luată în cadrul unei reuniuni a Prezidiului Partidului Social-Democrat, care a avut loc la Bonn. La con- 

treptate la comunism". „Făurirea societății socialiste dezvoltate — se a- rată în proiect — face necesară dezvoltarea puternică la un înalt nivel a tuturor laturilor și. domeniilor vieții sociale, a forțelor productive și a relațiilor de producție, a relațiilor sociale și politice, a științei și învăță- mîntului, ideologiei și culturii socialiste. a totalității condițiilor de muncă și de viată, precum și apărării țării".In partea consacrată sarcinilor în domeniul politicii externe, proiectul programului precizează că P.S.U.G. va milita pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor frățești dintre R.D.G. și- țările socialiste, pronunțîn- du-se pentru întărirea păcii și securității internaționale. P.S.U.G. își va aduce. în continuare, contribuția pentru ca Europa să devină un continent al securității și păcii trainice.Proiectul precizează să „întărirea în continuare a rolului conducător al partidului în toate domeniile constituie o premisă esențială a dezvoltării condițiilor pentru trecerea treptată la edificarea societății comuniste".

cerca să formeze un guvern de cen- tru-stinga care ar putea include reprezentanți ai partidelor democrat- creștin. socialist, socialist-democratic și republican.'deci o coaliție guvernamentală cvadripartită.Prima intilnire a lui Moro. în cadrul consultărilor sale, a fost cu secretarul general al P.C.I.. Enrico Berlinguer. în continuare, Moro i-a primit succesiv pe reprezentanții partidelor democrat-creștin și liberal.întrevederile și consultările lui Aldo Moro cu reprezentanții principalelor partide politice urmează să dureze două zile.
H O 3 ® Hgreș urmează să fie examinată și a- doptată platforma electorală a P.S.D. în vederea alegerilor generale care vor avea loc la începutul lunii octombrie 1976.Situația din Liban. La Bei- rut și în suburbii au continuat miercuri luptele, dar caracteristica cea mai nouă a evoluției situației în ultimele zile este extinderea ciocnirilor armate într-o serie de localități pînă acum cruțate de focul violenței, îndeosebi în jurul capitalei. Miercuri a avut loc prima reuniune din anul acesta a guvernului, care a adoptat' un proiect de lege privind prelungirea mandatului Camerei Deputaților. Miniștrii au fost obligați să ia elicopterul de la aeroportul internațional pînă la clădirea Ministerului Apărării, unde avea loc ședința cabinetului.

BEIRUT

Președintele Comitetului Executiv al 0. E. P. 
a avut o întrevedere cu reprezentantul P.C.R.BEIRUT 14 (Agerpres). — Marți 13 ianuarie, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășul Nico- lae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, au avut la Beirut o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Cu acest prilej s-a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un salut prietenesc președintelui Yasser Arafat, împreună cu expresia sentimentelor de profundă simpatie și solidaritate ale poporului român cu cauza dreaptă a poporului palestinean.Mulțumind pentru mesajul transmis, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a exprimat recunoștința conducerii organizației, a poporului palestinean pentru sprijinul consecvent al României socialiste a- cordat luptei poporului palestinean. contribuția și grija pe care personal tovarășul Nicolae Ceaușescu le ma
Președintele Mexicului 

a primit pe 
ambasadorul RomânieiCIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Președintele Mexicului. Luis Echeverria Alvarez, a primit pe ambasadorul țării noastre la Ciudad de Mexico, Dumitru C. Mihail. Cu acest prilej, au fost discutate măsuri pentru îndeplinirea hotărîrilor șefilor de stat ai României și Mexicului și a acordurilor semnate în cursul vizitei în Mexic a președintelui Nicolae Ceaușescu, în vederea dezvoltării continue a relațiilor bilaterale de prietenie și colaborare pe multiple planuri.

SÂPTĂMÎNA CULTURI! 
ROMÂNEȘTI

CIUDAD DE MEXICO 14 
(Agerpres). — La Monterrey, ca
pitala statului federal Nuevo 
Leon, unul din principalele cen
tre economice și culturale ale 
Mexicului, s-a desfășurat o Săp- 
tămină a culturii românești, ma
nifestare ce se înscrie in con
textul relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-mexicane, in 
continuă dezvoltare.

Cu acest prilej a fost prezen
tată expoziția fotografică „Mo
numente istorice și de artă din 
Republica Socialistă România" ; 
posturile de televiziune au pre
zentat programe de filme docu
mentare românești, iar stațiile 
de radio locale au transmis mu
zică românească. Conferința pe 
tema „Originea și formarea po
porului și a limbii române" a 
fost urmată de o seară a filmu
lui documentar românesc. 

nifestă față de continua dezvoltare și consolidare a relațiilor de prietenie și simpatie reciprocă existente între popoarele român și palestinean.în continuarea convorbirii au fost abordate unele aspecte ale raporturilor bilaterale dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, precum și alte probleme de interes comun. Totodată, a fost efectuat un schimb util de vederi în legătură cu unele probleme internaționale, în special în legătură cu evoluția situației din Orientul Mijlociu.în acest cadru a fost subliniată necesitatea continuării eforturilor pentru soluționarea politică grabnică a situației din Orientul Mijlociu, plecînd de la necesitatea retragerii trupelor israeliene din teritoriile a- rabe ocupate și soluționării problemei palestinene. a respectării dreptului legitim al poporului palestinean Ia autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat palestinean . independent.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
SPANIA

Pe scena politică — 
revendicarea drepturilor 

democraticeMADRID 14 (Agerpres). — Șeful adjunct al Inspectoratului muncii din Spania, Jose Barrionuevo, s-a pronunțat, în cadrul unei conferințe de presă, în favoarea recunoașterii principalelor trei centrale sindicale spaniole, care activează în ilegalitate, recunoaștere care — a apreciat el — nu poate lipsi din nici un proiect de reorganizare a activității sindicale din Spania. „Aceste trei centrale sindicale — Comisiile muncitorești, Uniunea Generală a Muncitorilor Spanioli și Alianța Sindicatelor Muncitorești — l'ac parte din realitatea socială a țării — a subliniat el.
★PARIS 14 (Agerpres). — „Adunarea permanentă a refugiaților politici spanioli" a dat publicității, la Paris, o declarație în care se cere acordarea amnistiei politice generale în Spania. Documentul apreciază că măsurile luate în acest sens de noul guvern sînt insuficiente.
★MADRID 14 (Agerpres). — Pentru a pune capăt, grevei personalului de la serviciile poștale din Spania, declanșată la începutul săptămînii, Ministerul de Interne a hotărît mobilizarea tuturor angajatilor din acest sector de activitate. în decretul ministerului se stipulează că mobilizarea afectează întregul personal în vîrstă de peste 18 ani. de ambele sexe. Militarizarea progresivă a serviciilor poștale va fi asigurată de serviciul de mobilizare al Ministerului de Interne.

• DIRIJABILE PENTRU 
ARCTICA. Eminentul explorator sovietic al mărilor polare N. Blinov propune utilizarea dirijabilelor pentru efectuarea de studii științifice în Arctica. Evo- cînd catastrofa — de acum cite- va decenii — a dirijabilului „Italia", condus de Umberto Nobile, Blinov afirmă că o astfel de amenințare nu mai planează asupra dirijabilelor. El a precizat că institutele de . proiectări din U.R.S.S. au și rezolvat o serie de probleme legate de construcția dirijabilelor. între care se numără folosirea materialelor sintetice rezistente, utilizarea gazului inert pentru umplerea rezervoarelor, folosirea pentru propulsare a turbinelor cu gaze, iar. în perspectivă, a motoarelor atomice.

• VAL DE CĂLDURA 
ÎN BRAZILIA. 73 dene, din care 19 copii, au murit din cauza deshidratării, iar peste 7 000 au fost internate în spital din cauza valului de căldură care s-a abătut asupra Braziliei. O secetă nimicitoare bîntuie în regiunile din nord-estul țării și sute de sate sînt amenințate din cauza lipsei de apă și alimente. Ultima calamitate de. asemenea * 1 proporții s-a înregistrat în 1970.

panța apare și mai izbitoare din constatarea că în unele țări puternic dezvoltate din punct de vedere industrial, ca S.U.A. și Canada, revin cite1 000 kg de cereale anual pe locuitor, pe cînd în multe țări subdezvoltate, deși cu e- conomie predominant agricolă, cantitatea de cereale pe lo

• SFÎRSITUL „UN
CHIULUI CHARLIE".Elba. în Alabama, a încetat din viață Charlie Porter, fost sclav negru, probabil în virstă de 121 de ani. Supranumit de către locuitorii micii localități americane . „Unchiul Charlie". Porter a ■ „aparținut" în cursul vieții sale mai multor familii și a închis ochii într-o cabană mizeră unde locuia de mai multi zeci de ani.

• MISTREȚUL PREIS
TORIC. în jungla paragua- yană. zoologii au avut surpriza de a descoperi. în carne și oase, un exemplar din mistrețul american Peccary, cunoscut pînă a- cum doar din resturi fosile și considerat a fi dispărut în urmă cu 800 000 de ani 1 Supraviețuirea acestui exemplar a fost po-, sibilă, conform opiniei oamenilor de știință, datorită condițiilor de completă izolare oferite de pădurile virgine din această parte a continentului sud-ame- rican.

• EXCAVATOR GI
GANT. Firma japoneză „Komatsu and Co. Ltd" a construit ceea ce se consideră a fi cel mai mare excavator din lume. Avînd o greutate de 76 de tone, uriașul excavator „D 455 a-l“ poate detașa și ridica o cantitate de a- proape 23 mc de pămînt.

FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND

SOLUȚIONAREA PROBLEMEI ALIMENTAȚIEI PE GLOB 
PRIN INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE

în expunerea prezentată la Marea Adunare Națională, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU sublinia:

In cadrul eforturilor pentru instaurarea noii ordini e- 
conomice internaționale este necesar să se acorde o aten
ție deosebită soluționării urgente a crizei alimentare mon
diale, prin dezvoltarea producției agricole în toate țările 
lumii, în special în cele în curs de dezvoltare...

• ȚĂRILE INDUSTRIALIZATE - o treime 
din omenire - consumă DOUA TREIMI 
DIN HRANA MONDIALĂ, în timp ce ȚĂ
RILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE LE RE
VINE DOAR RESTUL DE O TREIME.

• FOAMETEA SI SUBNUTRIȚIA afec
tează 700 DE MILIOANE DE OAMENI pe 
glob.

• La fiecare 8 SECUNDE, pe planetă 
MOARE DE FOAME O FIINȚĂ UMANĂ, 
ceea ce înseamnă PE AN circa 25 MILI
OANE de oameni.

• în țările industrializate revin cîte 
1 000 KG CEREALE anual pe locuitor; în 
țările în curs de dezvoltare - sub 200 KG 
PE LOCUITOR.

• Țările dezvoltate folosesc de 12 ORI 
MAI MULTE TRACTOARE LA MIA DE 
HECTARE SI DE 10 ORI MAI MULTE ÎN
GRĂȘĂMINTE CHIMICE LA HECTAR decît 
statele în curs de dezvoltare.

• Majoritatea populației din țările cele 
mai slab dezvoltate consumă în medie 
circa 1 000 calorii pe zi (necesarul zilnic 
pentru o persoană fiind calculat la 2 500 
calorii) ; în țările dezvoltate, consumul 
mediu de calorii depășește 3 000 zilnic.

® 500 milioane de copii în lume sînt 
amenințați de deficiențe mintale din 
cauza subnutriției.

® Numai cu sumele cheltuite anual în 
S.U.A. pentru consumul de țigări s-ar pu
tea asigura, pe aceeași perioadă, lapte 
pentru cei aproape jumătate de miliard 
de copii subnutriți din lume.

• Pentru COMBATEREA EFICACE A 
FOAMETEI Șl SUBNUTRIȚIEI PE GLOB ar 
fi suficient să se aloce în zonele bîntuite 
de flagel, în scopuri de dezvoltare, DOAR 
7 LA SUTĂ DIN TOTALUL MONDIAL AL 
BUGETELOR MILITARE.

Ceea ce un șir de conferințe internaționale din ultimii ani au înscris pe agendele lor sub denumirea de „criza alimentară mondială" se traduce, în fapt, prin tabloul tragic a! foametei în care se zbate o bună parte a populației planetei. Dacă omul paleolitic murea de foame tot 

atît de ușor pe cit cădea pradă sălbăticiunilor, este însă de neconceput ca acest flagel, incompatibil cu însăși condiția umană, să facă ravagii și astăzi, în epoca celei mai furtunoase revoluții tehnico- științifice.Ca urmare a profundei inechități în ce privește re

partiția resurselor alimentare pe glob, în timp ce țările in-! dustrialîzate. reprezentind o treime din populația Terrei, consumă două treimi din hrana mondială, țărilor in curs de dezvoltare, respectiv două treimi din omenire, Ie revine doar o treime din recoltele pămîntului. Discre

cuitor coboară în medie pe an sub 200 kg.Pe întreg globul, foametea și subnutriția afectează nu mai puțin de' 700 milioane lo- . cuitori din țările în curs de dezvoltare. Venitul mediu zilnic de numai 30 de cenți a peste 125 milioane de oa- . meni abia permite cumpărarea unei plini. Statisticile dezvăluie, totodată, că la fiecare 8 secunde o ființă umană moare de foame, ceea ce înseamnă 25 milioane de oameni anual. Pe de altă parte, consumul redus de proteine și calorii afectează nemijlocit dezvoltarea fizică și intelectuală : oamenii de știință • înfățișează tragica perspectivă ca nu mai puțin de 500 milioane de copii să acuze grave deficiențe mintale din cauza subnutriției.Se poate oare vorbi de neputința planetei, de a-și hrăni fiii, așa cum încearcă să susțină adepții teoriilor neomal- thusiaiiiste ? Dimpotrivă, toate datele existente atestă că Terra are un potențial agro- alimentar suficient să asigure eradicarea definitivă a foametei și subnutriției, indiferent de ritmul în care ar crește 

populația — adevărata cauză a crizei alimentare constînd in relațiile de profundă inegalitate și injustiție persistente încă pe o mare parte a globului.Prin folosirea celor mai noi rezultate ale . științei și tehnicii agricole, suprafața a- rabilă a Terrei — din care în prezent este cultivată mai puțin de jumătate — poate oferi hrană suficientă (necesarul zilnic fiind calculat la 2 500 calorii de persoană) nu numai pentru cele 4 miliarde de locuitori, cit are azi planeta, ci pentru 76 de miliarde de pămînteni ! Chiar dacă s-ar introduce un regim alimentar din cele mai consistente, de 4 000—5 000 calorii zilnic, tot s-ar putea produce hrană destulă pentru 45 miliarde de oameni. Iar dacă se va trece, concomitent, la valorificarea intensă a florei și faunei tuturor oceanelor, atunci s-ar putea hrăni 300 miliarde de oameni, hrana de origine marină întrecînd de 4—5 ori cantitatea maximă de alimente obținută de pe uscat.Subliniind că soluționarea problemei alimentației constituie una din direcțiile fundamentale ale făuririi noii ordini economice internaționale, do

cumentul prezentat de ROMANIA la sesiunea extraordinară de anul trecut a Adunării Generale a O.N.U. propune să se treacă neintirziat la elaborarea unor programe complexe pentru creșterea producției agricole, in primul rind in țările slab dezvoltate, prin măsuri concrete și eficiente vizind a- tragerea în circuitul agricol a suprafețelor necultivate, creșterea randamentului la hectar, sporirea gradului de înzestrare tehnică și chimică a agriculturii, paralel cu o largă colaborare internațională, care să a- jute țările slab dezvoltate in făurirea unei agriculturi înfloritoare.Documentul înaintat de România, expunerea prezentată de președintele republicii la sesiunea Marii. Adunări Naționale constituie noi expresii ale hotărîrii României socialiste de a milita în continuare cu fermitate, alături de toate forțele înaintate ale lumii contemporane. pentru rezolvarea cît mai grabnică a acestei probleme de importanță vitală pentru întreaga evoluție a umanității, parte integrantă a marelui proces istoric de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte.
L. RODESCU
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