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rațională a
Partidul și statul nostru au în

credințat consiliilor populare, co
mitetelor lor executive marea răs
pundere pentru realizarea sarcini
lor de plan cu privire la creșterea 
producției agricole in unitățile ad
ministrați v-teritoriale respective, 
în acest context, consiliilor popu
lare Ie revine — pe baza legilor in 
vigoare — îndatorirea primordială 
de a asigura apărarea, conservarea, 
ameliorarea și folosirea integrală 
și eficientă a pămintului de către 
unitățile agricole de stat, coopera
tivele agricole, gospodăriile mem
brilor cooperatori și gospodăriile 
populației, in concordantă cu obiec
tivele planului unic de dezvol
tare economico-socială a tării. 
Aceasta derivă din sarcina subli
niată in repetate rinduri de con
ducerea partidului potrivit căreia 
pămintul — avuția întregului po
por. principalul mijloc de produc
ție in agricultură — trebuie gos
podărit astfel incit să se reajizeze 
producțiile agricole mult sporite 
prevăzute de actualul cincinal, 
spre a se satisface in condiții mereu 
mai bune cerințele crescinde ale 
dezvoltării economiei naționale, ale 
aprovizionării populației.

Desfășurarea unor ample lucrări 
de îmbunătățiri funciare constituie 
una din principalele căi prin care 
consiliile populare asigură extin
derea suprafeței arabile, creșterea 
potențialului productiv al pămîn- 
tului. în acest scop, ele coordonea
ză elaborarea programelor de îndi- 
guiii-desecări. de combatere a ero
ziunii solului, de ameliorări și de pu
nere în valoare a întregului poten
țial productiv al terenurilor din u- 
nitatoa admmislrativ-teritorială res
pectivă — desigur, antrenind Ia 
executarea acestor lucrări pe 
toți locuitorii : 
vele Congresului 
partidului prevăd 
iul cincinal. vor 
lucrări de desecări .
hectare, de combatere a eroziunii 
solului pe 800 000 de hectare, pre
cum și amenajări pentru irigații 
pe cel puțin 1 milion de hectare. 
Prevederile in acest domeniu tre-

desigur.
acestor 

satelor.
al 
că.

fi
pe 1,1 milioane

mi-
aeest

Chemări
la întrecerea

socialistă
pentru depășirea
planului pe 1976,
pentru rezultate

superioare

economiei

antrenind 
lucrări 

Directi- 
XT-lca al 
în actua- 
exccutate

biiie încă considerate drept 
nime și, de aceea. încă din 
an consiliile populare trebuie să 
acționeze ferm pentru îndeplinirea 
și depășirea lor.

în multe comune și sate, din ini
țiativa consiliilor populare și sub 
îndrumarea nemijlocită a organe
lor și organizațiilor de partid, s-au 
executat și continuă să se execute 
importante lucrări de îmbunătățiri 
funciare. în județul Bihor au fost 
identificate mii de hectare, care 
vor fi puse în valoare prin ase
menea lucrări. în aceste zile. în 
unitățile agricole care fac parte 
din consiliile intercooperatiste Mar- 
ghița și Bale din acest județ, prin 
largi acțiuni de masă inițiate de 
consiliile populare, se execută lu
crări pentru a se ciștiga 40 ha te
ren. care vor fi plantate cu vii și 
pomi fructiferi. în toate județele, 
cu sprijinul direct al consiliilor 
populare, continuă atit acțiunile de 
identificare a suprafețelor de te
ren care pot fi introduse in circui
tul agricol, cit și executarea pro- 
priu-zisă a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare. în județul Alba au 
fost identificate 1 400 ha. care vor 
fi cîștigate pentru agricultură în 
primii ani ai actualului cincinal. 
Este de datoria consiliilor popu
lare. a comitetelor lor executive 
să mobilizeze în aceste zile pe lo
cuitorii satelor la executarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare.

Semnificativ pentru rolul deose
bit de important ce revine consi
liilor populare în ce privește fo
losirea rațională a fondului funciar 
este și faptul că aceste organe au 
fost împuternicite să stabilească 
măsuri obligatorii pentru cultiva
rea fiecărei suprafețe de teren in 
conformitate eu prevederile planu
lui de stat. Este o sarcină 
însemnătate.. deoarece 
trebuie folosit și lucrat 
bune condiții.

Extinzindu-se sfera 
a consiliilor populare, 
plicării consecvente a 
centralismului democratic, ele răs
pund de modul cum este lucrat 
pămintul, cum sint întreținute pă-

în

de mare 
pămintul 
cele mai

atribuții 
baza a-

de 
pe 
principiului

ALEGĂTORI SI ALEȘI
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PE STRĂZILE HĂRNICIEI
Cu grabă de repor

ter am luat cele două 
caiete școlărești. Pe 
coperte stătea scris ci
teț. numele deputatei 
circumscripției electo
rale 15 — Bușteni.
Este vorba de Elena 
Gătej, controlor de 
calitate la întreprin
derea de hîrtie din 
Bușteni, județul Pra
hova. Transcriem din 
cele notate de Elena 
Gătej. aleasă in martie 
anul trecut pentru a 
doua oară deputată in- 
tr-un cartier unde lo
cuiesc aproape în to
talitate muncitori ai 
fabricii de hîrtie.

2 ianuarie 1975 : „în 
acest an am in circum
scripție 157 de familii, 
din care 120 cu copii. 
A crescut serios numă
rul copiilor. Deci, aten
ție la copii ! Pe ziua 
de 10 ianuarie — sesiu
nea consiliului popu
lar. De clarificat pro
blema plantării gardu
lui viu (brăduleți) 
DN-1 (porțiunea mea) 
și inlre locuințe și ca
lea ferată". (Pe fila 
respectivă, cu creioa
ne de culori diferite, 
se află desenat planul 
de plantare a gardu
lui viu).

11 ianuarie 1975 — 
în sesiune, acțiunea 
propusă a fost accep
tată. S-a stabilit de 
unde și cîți puieți de 
brazi luăm. Pe ziua de 
15 aprilie primăria ne 
dă un tractor și o re
morcă de transport. 
Merg să aducă cei 
1 000 de puieți Ion Gă
tej (bărbatu-meu), 
Gheorghe Gavrilă. pre
ședintele comitetului 
'de cetățeni, Nicolae 
Pandrea. Tudor Șiu
pială. Femeile o să-i 
planteze. Cite 6—10 
puieți fiecare. Eu cu 
fata mea. Rodica. 
plantez 20...

Curioși să vedem ce 
s-a făcut cu această 
acțiune, am sărit filele 
pină in aprilie. Dar la 
jumătatea lunii nici o 
notare. Abia pe 25 am 
găsit consemnat :
„Sarcina a fost înde
plinită. S-au plantat 
cei 1 000 brăduleți de 
1—1,20 metri înălțime. 
Sint. frumoși I Cred că 
o să se prindă toți. 
Numai să nu-i rupă 
copiii ! ? Ce-ar fi, da, 
ce-ar fi să stau de 
vorbă cu prichindeii ? 
Cind însă ? Nu știu, 
am să văd...".

în 26 aprilie am gă
sit o simplă notiță : 
„De evidențiat la gaze
ta de stradă bărbații 
și femeile care au lu
crat la acțiunea „gard 
viu" și 'a desfundarea 
canalelor de scurgere 
în urma ploilor abun
dente din ultimul 
timp". Ne uităm fugar 
pe paginile in care 
sint scrise. în conti
nuare. sarcini diurne 
pentru un cetățean 
sau altul. O vizită la 
unul sau altul. Despre 
feparatul gardului din- 
tr-o curte oarecare. 
Curățenia în case

Din 
mai 
tita : 
nie. 
O
acasă cu copiii lui An- 
ghelache. ai lui Ioniță, 
cu Luiza Topliceanu 
să-i felicit de ziua lor 
și să-i rog să mă aju
te la înfrumusețarea 
curților, la curățenie".

Deputata s-a ținut. 
de cuvint. Peste cîteva 
săptămîni am dat de 
consemnarea :

2 septembrie : „O să 
fie sesiune ! Ce-ar fi 
de spus ? Brăduleții 
plantați s-au prins 
cam 85 ia sută. La a- 
nul să completăm go- 
lurile, circa 150 de 
puieți. Am făcut trea-

etc.
31 

no- 
iu-

ziua de 
am găsit 
„Mîine. 1 

Ziua Copilului, 
întîlnire la mine

șunile, cum sînt exploatate lucră
rile de îmbunătățiri funciare. Pe 
această bază, in ultimii ani, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare au identificat suprafețele 
de teren, inclusiv acele din vatra 
satelor și din perimetrul construi- 

al orașelor, care pot fi cultiva- 
stabilind, totodată, măsuri care 
permită ca fiecare metru pătrat 
pămint să producă potrivit des- 

cadru s-a 
primăvara anului

bil
te, 
să 
de .
tinației sale. în acest 
desfășurat, în 
trecut, acțiunea avmd ca scop cul
tivarea suprafețelor cuprinse între 
construcțiile zootehnice, cele situa
te lingă drumuri, capetele de tarla
le etc. în aceste zile, consiliile popu
lare sînt chemate să urmărească 
in mod deosebit problema cul
tivării cu legume a 
lor din jurul caselor 
rilor de Ia sate și a 
aflate in folosința personală a coo
peratorilor. Experiența consiliilor 
populare și a locuitorilor din comu
nele Balta Doamnei — Prahova, 
Poiana Mare — Dolj, Vidra — Il
fov este preluată și amplificată, 
rezultate promițătoare întrevăzin- 
du-se în județele Prahova, Olt. 
Buzău, Ilfov, Dolj și altele.

Valorificarea deplină și cu efi
ciență sporită a întregii suprafețe 
agricole cere consiliilor populare 
să dovedească înaltă exigență pen
tru aplicarea fermă a prevederilor 
legale privind reglementarea scoa
terii de terenuri din circuitul agri
col. Sub nici un motiv consiliile 
populare nu trebuie să admită 
diminuarea suprafețelor arabile, 
ci, 
tărît 
acest 
gheze 
tiții : 
renuri 
cole, să 
suprafețelor scoase 
circuitul agricol.

Consiliile populare 
urmărească stăruitor 
unitate agricolă — de stat sau coo
peratistă — pămintul să fie lucrat 
rațional, să se realizeze producțiile 
planificate. Ele trebuie să asigure

terenuri- 
locuito- 
loturilor

dimpotrivă, să acționeze ho- 
pentru extinderea 
scop, ele trebuie 
ca obiectivele de 

să fie amplasate 
I improprii producției agri- 

urmărească recuperarea 
temporar din

in 
ve-

lor ;
să 

inves- 
pe te-

au datoria să 
ca in fiecare

respectarea structurii culturilor hi 
conformitate cu prevederile planu
lui de stat, să controleze in 
fiecare unitate agricolă modul 
cum se realizează planul de 
insămînțări, dacă lucrările agri
cole se execută la timp și 
corespunzător tehnologiilor stabi
lite. astfel incit să se obțină re
coltele prevăzute. Primarul, ceilalți 
membri ai comitetului executiv 
trebuie să fie mereu prezenți în 
unitățile agricole, să se ocupe efec
tiv, împreună cu conducerile și 
specialiștii acestora, de realizarea 
lucrărilor la termenele fixate. în 
legătură cu aceasta, ■ trebuie spus 
că există unele comitete executi
ve ale consiliilor populare care 
par să nu f.i înțeles încă pe deplin 
că poartă răspunderea directă pen
tru întreaga activitate economică 
din comună și. in primul rind, din 
agricultură. Numai așa credem 
că s-ar putea explica de 
admit 
nu fie valorificate corespunzător, 
de ce trec 
manifestări de încălcare a tehno
logiilor de cultivare a pămintului.

Este o cerință determinată de 
interesele dezvoltării întregii noas
tre economii naționale ca, pre
tutindeni, consiliile populare să 
acționeze cu fermitate și răs
pundere pentru folosirea judicioa
să și integrală a pămintului, pen
tru sporirea potențialului său pro
ductiv. în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în acest domeniu și. in 
ansamblu, in înfăptuirea obiective
lor trasate de Congresul al XI-lea 
al partidului pentru dezvoltarea 
agriculturii, consiliile populare tre
buie să se bizuie pe cadrele de 
conducere și specialiștii din’unită
țile agricole, pe antrenarea largă 
— prin deputății aleși — a maselor 
de oameni ai muncii, a tuturor 
locuitorilor satelor. Există în fie
care comună. în fiecare județ 
forțe suficiente care, unite, bine 
conduse și puternic mobilizate, 
dau garanția că producțiile agricole 
superioare prevăzute de actualul 
cincinal realizate
succes.

Numai așa 
putea explica de ce 

ca diferite suprafețe să

cu vederea diferite

bă bună cu brigada de 
copii (responsabilă 
Luiza Topliceanu). M-a 
ajutat să întreținem 
bine sectorul — flori, 
spații verzi, curți cu
rate. Trebuie să le fac 
împreună cu cetățenii 
(să participe și primă
ria) un loc bine ame
najat pentru joacă. 
(Curtea de la nr. 44 
și 46). O masă de 
ping-pong, un teren de 
.volei, leagăne etc. Altă 
problemă : trebuie cri
ticată primăria, pen
tru că s-a ratat acțiu
nea de reparare a 
trotuarelor. Nu ni s-au 
dat oamenii calificați 
pentru asfaltare și 
executarea bordurilor".

Ne-am oprit la ulti
mele foi ale caietului 
din 1975.

28 decembrie — „Bi
lanț de activitate in 
circumscripția 15 : zo
ne verzi — 19 632 
reparat 
canale 
plantat 
60 000 
98 416 
bune, 
face și 
ne să merg la tovară
șii Șiupială. Gavrilă și 
Dănescu să le mul
țumesc pentru ajutor, 
să le urez si la mulți 
ani..."

Cu gîndul că, de
sigur, tovarășa Gătej a 
mers la concetățenii ei 
să le mulțumească, am 
deschis cel de-al doilea 
caiet. Pe prima pagină 
se află consemnat 
plan de 
sarcinile 
nivelul 
urma propunerilor 
tățenilor din nrcum-

lei, 
și desfundat 

— 18 584 lei, 
gard viu — 
lei ; total : 

lei. Realizări 
dar se putea 
mai mult I Mîi-

muncă 
stabilite 

orașului

un
cu.
la 
în 

ce-

Constantiu 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

Un nou lot de motoare electrice în lucru la întreprinderea „Electromotor" 
din Timișoara

• COMBINATUL PENTRU
LIANȚI AZBOCIMENT
MEDGIDIA către toate colec
tivele din industria cimentu
lui și a materialelor de con
strucții
• ÎNTREPRINDEREA AGRI

COLĂ DE STAT VARIAȘ, JU
DEȚUL TIMIȘ, către toate în

treprinderile agricole de stat

DE
AR-

• ÎNTREPRINDEREA 
TRANSPORTURI AUTO 
GEȘ către toate întreprinde 
riîe de transporturi auto

• INSTITUTUL DE CERCE 
ȚĂRI ȘI MODERNIZĂRI E 
NERGETICE BUCUREȘTI că 
tre toate unitățile de cerce 
tare din țară

ÎN PAGINA A III-A

IN BUCUREȘTIUL ANILOR 75-76

Un nou oraș pentru
200000 de locuitori
Ps șoseaua Colentina, în Drumul Taberei, Titan și în 

alte cartiere bucureștene se recepționează în aceste 
zile ultimele apartamente din seria celor 34 000, adău
gate la zestrea locativă a Capitalei în 1975. Activitatea 
desfășurată de constructorii bucureșteni apare și mai 
rodnică dacă vom menționa că în ultimul an ei au 
realizat, de fapt, mai mult de un sfert din totalul 
locuințelor construite in Capitală de-a lungul între
gului cincinal.

După cum am aflat de la 
tovarășul inginer Gheorghe 
Moșinoiu. directorul gene
ral al 'Centralei de con- 
strucții-montaj, odată cu 
cele 34 000 de apartamente 
noi. s-au dat în folosință și 
numeroase alte obiective 
social-culturale și edilitar- 
gospodărești cuprinse în 
programul stabilit de comi
tetul municipal de partid : 
172 săli de clasă. 10 000 
locuri în creșe și grădinițe, 
60 000 mp spații comerciale, 
peste 11 000 locuri în 
cămine pentru nefami- 
liști. clinica de neurochi
rurgie cu peste 500 de 
paturi și altele. în felul a- 
cesta. am putea spune că 
Intr-un singur an. 1975. în 
București a fost înălțat, 
practic, un oraș care ar nu
măra peste 100 000 de locui
tori.

Care sînt elementele de
finitorii ale prefacerilor în
noitoare pe care le va cu
noaște Capitala in 1976 ? în 
esență, programul de con
strucții pentru această pe
rioadă. întocmit pe baza in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in legă
tură cu sistematizarea Ca
pitalei. își propune să se 
încadreze Intr-o perspecti
vă unitară de dezvoltare e- 
chilibrată, rațională. „Noul 
oraș", ctitorie a anului 1976, 
de dimensiuni și mai am
bițioase ca ale celui reali
zat anul trecut, va fi încor

porat deci în actuala geo
grafie bucureșteană nu spre 
a se detașa de aceasta, ci 
spre a-i sublinia reperele 
sale urbanistice fundamen
tale.

Programul de investiții 
prevede construcția in acest

ș.-a. în felul aceste se va 
încheia, în linii generale, 
restructurarea unor magis
trale. precum Armata po
porului. Pantelimon — pină 
la Intersecția cu Iancului. 
Colentina — pină la inter
secția cu str. Doamna Ghi
ca. O serie de ansambluri 
importante de locuințe vor 
fi ridicate, de asemenea, 
in cartierele Titan-Șulea 
(5 590 apartamente). Ber- 
ceni (1 800). Drumul Tabe
rei (700). în zonele bd. Di- 
mitrie Cantemir — str. E- 
lena Cuza (1 600), Mihai 
Bravu-Maior Coravu (1 000),

® Unde și cum vor fi amplasate în Capi
tală cele 30 000 de apartamente noi 
® Regimuri variate de înălțime — între 5 
și 17 etaje ® Crește ponderea aparta
mentelor cu 3 și 4 camere ® Noi artere 
și spații comerciale ® Cămine pentru 

15 000 de necăsătoriți

an In București a 30 000 de 
apartamente, din cele 
150 000 eșalonate de-a lun
gul întregului cincinal. Ele 
vor fi amplasate îndeosebi 
pe o serie de artere impor
tante. cum sînt bd. N. Ti- 
tulescu
Armata poporului
șoseaua 
Pantelimon 
gin lui (1 100), 
(800), Doamna Ghica și Te
iul Doamnei (2 000), șos. 
Colentina. dincolo de pod și 
în zona Ziduri Moși (2 000)

(650 apartamente).
(4 000).

Iancului (2 200), 
(1 800), Giur- 

Alexandriei

vor caracteriza 
confort ridicat.

Apusului (500), Giulești 
(500) și altele, situate in a- 
propierea unor mari între
prinderi industriale.

De subliniat că noile lo
cuințe se 
printr-un
crescînd simțitor ponderea 
apartamentelor cu trei și 
patru camere (fapt reflectat 
și in creșterea suprafeței 
construite, față de 1975, cu 
peste 200 000 mp), 
și prin finisaje 
nătățite. Totodată,

tenție deosebită se va acor
da plasticii fațadelor care, 
împreună cu alegerea unor 
regimuri variate de înălți
me (construcții intre 5 și 10 
niveluri, cu unele accente 
de 15 și 17 niveluri — pe 
șos. Armata poporului. Ian
cului. Colentina). va contri
bui la realizarea unei arhi
tectonici moderne.

La aceasta vor contribui, 
de asemenea, intr-o măsură 
însemnată și celelalte do
tări social-culturale. în to
tal, anul acesta vor fi date 
în folosință spații comer
ciale însumind 120 000 mp 
(vor apărea noi artere co
merciale — bd. N. Titules- 
cu. Calea Dorobanților, bd. 
Păcii), 223 săli de clasă, 
creșe și grădinițe cu 3 000 
locuri, cămine pentru tineH 
rii muncitori nefamiliști cu 
peste 15 000 locuri. La aces
tea se vor adăuga apoi o 
serie de edificii reprezenta
tive, cum sint magazinul 
„Central" din Piața Unirii) 
magazinul „Bucur" din zona 
Obor ș.a.

în prezent, multe dintre 
aceste obiective sint deja m 
curs de înfăptuire : au în
ceput lucrările de construe-^ 
tie pentru circa 20 000 de a- 
partamente, iar o serie de 
alte obiective social-cultuj 
rale se află în faze avan
sate de execuție. Cum se 
vede, un program de amJ 
ploare. care oferă un cimp 
larg de acțiune nu numai 
proiectanfilor și constructo
rilor, ci — așa cum 
levat lucrările unei 
sesiuni a consiliului 
Iar municipal — în
rind edililor, deputaților și. 
desigur, cetățenilor.

au re- 
recente 

popu- 
primul

I

precum
Îmbu
ci a- Dumitru T1RCOB

„...Pe deasupra tuturor întrebărilor

rămânea soar cuvântul ACASA"
— Roma, cea cu vitrinele și lumi

nile ei ? Rămăsese în urmă, in a- 
mintirea de turist. Gata, se termina
seră cu a’tea. După ce făcusem pasul 
acela, trebuia să muncesc, să trăiesc. 
Nu mai iți stăteau gindurile la vi
trine și lumini.

— Spuneați că ați avut noroc...
— Da, cred și acum' că am fost, 

intr-un fel, norocos. Acolo unde ne 
aflam — nu departe de capitala ita
liană — au venit diverse persoane 
interesate. Ne cintăreau din ochi. La 
inceput nu mi-am dat seama pen
tru ce. Pină la urmă m-am dumi
rit. Voiau să se convingă, desigur, 
cit sintem de puternici, de sănătoși. 
Hotărau scurt : „îl iau pe ăsta. Cu 
ziua". ..îl iau pe ăsta. Cu săptămi- 
na“. „îl iau pe ăsta. Pentru un se
zon". în ce mă privește...

(Imaginile care trăiesc atît de viu 
în memoria lui Constantin Alexan
drescu. lăcătuș electromecanic la 
secția țevi . sudate a intreprinderii 
„Republica" din Capitală, trezesc, 
prin asociație, alte: imagini, familia
re reporterului, din anii copilăriei. 
Era prin preajma celui de-al doilea 
război mondial. în portul Galați. 
Vara, pe caldarimul de piatră. în
tinși pe jos — hamalii. Purtau în
scris. cu creta, pe tălpile crăpate ori 
alături.1 pe 
tul la care 
tafii și tot 
pe 
de 
in 
azi

ba pentru tinerii de pe macarale ori 
autosti vuitoare).

— în ce vă privește ?
— Am fost întrebat dacă mă pri

cep la motoare. „Mă pricep". „Atunci 
vii cu mine". în atelierul unde m-am 
dus lucram numai eu. Ceilalți lu
crători ? N-au mai călcat pragul de 
la venirea mea. Motivul T Poate că

prin părțile Sibiului, amăgit tot așa, 
ca și mine, de strălucirea vitrine
lor, n-a găsit nici un plasament, ori- 
cit s-a zbătut. S-a tăcut luntre-pun- 
te să se reîntoarcă acasă...

— In schimb, dv. se pare că ați... 
prins rădăcini...

Constantin Alexandrescu tresare. 
Ceva se tulbură în ființa acestui om.

® Pe meleag străin, o realitate de tristă amin
tire : „tirgul de oameni" ® Strălucirea vitrinelor, 
serile emigrantului și un dor pe care nimic 
nu-i poate stinge ® Cînd nimănui nu-i pasă 
de tine, ce-ți poate spune o emblemă ca: 
„Emasiul roșu" ®

tatăl meu"
„Omul din casă este 

zice acum o fetiță de trei ani

la de care mă tratam. Proprietarul 
atelierului unde reparam motoare de 
dimineață pină seara era mulțumit. 
Spun drept, nu era un om ciinos, 

' uneori mă invita și la el. in fami
lie. Asta, in loc să-mi facă bine, imi 
producea rău. Mă întrebam ce caut 
eu acolo, ce-or fi făcind ai mei, des
pre care
tronul avea doi copii. Ca și mine. 
Numai că ai mei erau departe, creș
teau fără mine. Cel puțin fetița nici 
nu mă văzuse. A venit pe lume după 
ce eu.„ Nu. oamenii care au 
experiența de 
trăit-o eu. din 
te bine că nu 
alte rădăcini, 
multe fire care ne 
de locul nostru.

— Din Italia ați
— ...tot umblind

nu mai știam nimic. Pa-

eu... trăit 
am 

foar- 
fapt, 
prea

viață pe care 
vina mea. știu 
poți căpăta, de 

adevărate. Sînt 
leagă de ai noștri,

IN JUDEȚUL DOLJ

cuburile de piatră, pre
se vindeau. Veneau vă- 
astfe! alegeau : „îl iau 
ăsta, pe ăsta"...... Tirgul

a trecut definitiv, la noi, 
și doar vechii docheri.

ăsta, pe 
oameni ", 
amintire
pensionari, il mai reînvie cu vor-

proprletarul a renunțat la 
lor deoarece pe mine mă 
jumătate cit dădea unuia 
Poate alta să fi fost cauza.
Oricum, am avut șansa unui anga
jament mai îndelung. Alții găseau de 
lucru pentru o zi. ca apoi să zacă 
in așteptare luni și luni. Ca om 
vățat să-ți ciștigi piinea cinstit, 
brațele tale, starea aceasta, de 
siguranță, te distruge. Un șofer

serviciile 
plătea pe 
dintre ei. 
Nu știu...

mai 
ră- 

cele 
tai.

mai

in- 
cu 

ne- 
d«

— Asta nici In glumă să n-o 
spuneți I Ca să dobindești alte 
dăcini trebuie să le smulgi pe 
vechi. Să le smulgi, nu să le 
Că rădăcina tăiată e 
departe de pămintul în 
cut. Or. m-am convins 
lucru nu-i cu putință, 
plic : uite, avînd de muncă, ciști- 
gam binișor. Nu cit unul de acolo, 
dar destul pentru mine, pentru boa-

hrănită 
care a cres- 
și eu. acest 
Să mă ex-

mers în Canada... 
așa. ca un străin, 

fără rost, de colo-colo. Unii ziceau 
că e mult mai bine în Canada. Și 
ai o grămadă de lucruri de văzut.

— Unde v-ați stabilit ?
— La Montreal. Un grec, la care 

stăteam în gazdă, m-a dus la o fa
brică de instalații sanitare. Am lu
crat acolo cîteva luni.

— Numai ?
— Erau condiții grele. Și lucrul 

greu revine in sarcina celor oa mine. 
Nu era ușor să reziști lingă tempe
ratura ridicată a cuptoarelor, intr-un 
nor de praf groaznic... Și apoi, nici

Crește potențialul 
productiv al industriei

La Băilești, in Dolj, a fost integra
tă în circuitul productiv prima linie 
tehnologică dimensionată pentru 5 000 
tone piese turnate pe an. unitate că
reia. oină la sfîrșitul anului,, i se vor 
alătura alte două capacități similare, 
creîndu-se condiții pentru asigura
rea necesarului de astfel de piese al 
unităților componente ale industriei 
electrotehnice. De asemenea, au fost 
date în funcțiune noi capacități la 
fabricile de acctaldehidă și butanol 
și se află în probe finale primele 
unități ale noii platforme de îngră
șăminte complexe de la Combinatul 
chimic Ișalnița. Vor fi date in folo
sință noi capacități la ..Electropu- 
tere", ..7 Noiembrie" și la alte între
prinderi și vor continua lucrările la 
cel mai mare obiectiv industrial al 
cincinalului — întreprinderea de uti
laj greu Craiova. Pe această bază, 
cit și printr-o simțitoare creștere a 
productivității muncii. în județul 
Dolj urmează să se realizeze o pro
ducție industrială cu 16 la sută supe
rioară nivelului din anul trecut.

(Agerpres)

Hie TANASACHE
(Continuare în pag. a II-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre : • Dialog 
cetățenesc • Faptul divers 
© Sport • De la corespon
denții noștri ® De pretutin

deni



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 16 ianuarie 1976

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIVERS
trei sute

I avion Foto : C. Darie

să!
fiecare unitate 
controleze sis-

Cos- 
Nicu- 
con-

Sporește numărul

Pleacă trei, 
rămîn

Trei maiștri — Nicolae 
tin, L. Blazuti și Dumitru 
lescu — de la Trustul de 
strucții industriale din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, au ie
șit la pensie. La un loc, cei trei 
maiștri au lucrat 110 ani ! Ei 
sint cei care au pus umărul din 
plin la înălțarea orașului lor și 
a marilor cetăți industriale de 
pe Valea Trotușului. Ca să stea 
liniștiți la pensie, cei trei și-au 
pregătit înlocuitori de nădejde. 
Maistrul Blazuti a predat șta
feta fiului său Gabriel, inginer 
pe același șantier, iar ceilalți 
doi au lăsat în urmă sute de ti
neri pe care i-au învățat mese
rie. $i nu numai meserie, ci și 
cum să fie oameni de omenie.

salvatoare
Un gest firesc, omenesc, 

secția de joasă tensiune a 
treprinderii „Electroceramica" 
din Turda. în urma nașterii ce
lui de-al doilea copil al său, 
muncitoarea Ana Maior a sufe
rit o complicație care-i punea 
viata in pericol. Era nevoie ur
gentă 
singe.

28 
Anei, 
salvatoare. Și tot atîtea 
dăruindu-i cite o picătură 
viață din viața lor. Acum Ana 
se simte bine. A început chiar 
să suridă. Un zimbet al bucuriei 
de a trăi, de a mulțumi, și pe 
această cale, colegelor ei. cu nă
dejdea că se va întoarce cît mai 
curind in mijlocul lor.

la 
în-

de o masivă transfuzie de

de muncitoare, colegele 
au întins tot atîtea mîini 

inimi, 
de
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cunoscută gluma făcută 
cindva de un ceferist hîtru. care 
s-a recomandat drept ..scriitor''. 
Adică.......scriitor de vagoane".
In rindurile de fată este vorba 
de un cetățean pe care — con
form buletinului de identitate 
— îl cheamă Scriitoru.
exact, loan Scriitoru. Dar nu e 
scriitor, ci gestionar. Mai 
zis fost gestionar, pentru 
deși n-are decit 25 de ani. „ca
rierei" sale in această meserie i 
s-a puns punct. La timp. Spu
nem „la timp", intrucît, dacă nu 
inferveneau organele de miliție, 
depozitul întreprinderii de ex
ploatări forestiere lași, unde lu
cra Scriitoru. risca să rămînă 
depozit numai cu numele. Si 
așa. prejudiciul adus de el avu
tului obștesc se ridică la vreo 
80 000 de lei. Odată cercetările 
încheiate de către oraanele de 
miliție, dosarul penal a fost 
înaintat procuraturii, pentru ca 
Scriitoru să „scrie" ultimul ca
pitol din... cartea gestiona
rului.

Mai

bine 
că,

I
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Rămași în casă singuri, fără 
supraveghere, cei trei copii mi
nori ai lui Nicolae Alexandru 
din comuna Puchenii Mari, ju
dețul Prahova, au început să se 
joace și să zburde. Ca toți co
piii. La un moment dat, găsind 
prin casă o cutie de chibrituri, 
au început să se joace și cu fo
cul. Și focul nu iartă. Obiec
tele din jurul lor. arzînd moc
nit. au emanat fum și gaze. în 
ultima clipă, copiii au fost 

«smulși afară, la aer. Unul dintre 
ei insă n-a mai putut fi sal
vat ; ceilalți doi au fost inter
nați în stare gravă la spital. 
Iată de ce repetăm încă o dată, 
de zece ori, de o mie de ori : 
„Copii, nu vă jucați cu chibritu
rile !“ „Părinți, nu vă jucați cu 
focul, cu viața copiilor voștri !“ 

Falsul ofițer
9

Oamenii din comuna Suciu de 
Sus, județul Maramureș, s-au 
pomenit cu un tinăr curățel îm
brăcat, dar tare încruntat. De 
cum a ajuns in sat, a și purces 
să facă un control foarte exi
gent in toate unitățile care-i ie
șeau în cale : la magazin, la bu
fet. și chiar prin... autobuzele 
cu călători. Pretutindeni se re
comanda : „Sint ofițer de mili
ție". Cițiva l-au crezut pe 
vint și s-au supus cerințelor 
Pină a dut de rinul care i-a 
rut tânărului cu pricina să 
legitimeze, tn clipa aceea, indi
vidul a vrut să spele putina. Dar 
cetățenii au pus mina pe el și 
l-au dus la miliție. Era un oa
recare Stefan Oros, din Baia 
Mare, pornit pe înșelătorii. Aflat 
la a șasea condamnare, tot pen
tru asemenea fapte, a mai „în
casat" acum un an și jumătate.

cu- 
lui. 
ce- 
se

i
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Practica de zi cu zi a muncii de 
partid confirmă un adevăr binecunos
cut : transpunerea în viață a hotărî- 
rilor de partid și de stat, realizarea 
cu succes a sarcinilor presupun ca un 
principiu fundamental controlul asu
pra activității desfășurate, urmărirea 
constantă a felului în care hotărîriîe 
adoptate se îndeplinesc, a rezultatelor 
dobîndite prin realizarea lor. Iată de 
ce, considerînd în mod necesar con
trolul ca o verigă esențială a muncii 
de partid, hotărîrea Conferinței orga
nizației noastre județene, adoptată cu 
un an în urmă, cuprinde o prevedere 
care obligă comitetul județean 
să sprijine mai mult organiza
țiile de partid ca, paralel cu dezbate
rea și soluționarea unor sarcini cu
rente, să abordeze probleme majore 
și de perspectivă în 
și, în același timp, 
tematic cum sînt 
aduse Ia îndepli
nire. hotărîriîe 
măsurile 
tate.

Sîntem 
păți și 
atenție încetățenirii 
principiu metodologic : a porni Ia ac
țiune stabilind dinainte exact ce vom 
întreprinde, cu ce forțe și mijloace. 
Iată, bunăoară, nu de mult, secre
tariatul comitetului județean de partid 
a analizat preocuparea organizațiilor 
de partid și a comitetului oamenilor 
muncii de la întreprinderea meca
nică Cugir privind activitatea de cer
cetare, proiectare și îmbunătățire a 
calității produselor. în lumina indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lu
cru în această unitate industrială. 
Analiza, precedată de un control 
efectuat de consiliul județean de con
trol muncitoresc, s-a desfășurat la 
fața locului, în întreprindere — prac
tică eficientă, care sporește calitatea 
și competenta analizei. Urmărindu-se 
îndeaproape felul în care comu
niștii. toți oamenii muncii de la 
I.M. Cugir dau viață indicațiilor se
cretarului general al partidului, s-a 
avut în vedere și preocuparea colec
tivului pentru asimilarea de noi pro
duse pe baza cercetării proprii, sar
cină cuprinsă și în hotărîrea ultimei 
conferințe județene : s-a urmărit, tot
odată, și modul cum comitetul de 
partid a acționat pentru îndeplinirea 
unor hotărîri proprii luate cu cîteva 
luni în urmă, cind s-a dezbătut 
aceeași problemă. Analiza a eviden
țiat faptul că, prin eforturile colec
tivului, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, au fost obținute rezultate 
bune, reflectate, printre altele, în 
creșterea de aproape șase ori, în 1975 
față de 1974, a eficienței economice a 
cercetării științifice desfășurate in 
întreprindere. ,

însușirea de către organizațiile de 
partid a unui stil de muncă dinamic, 
în concordanță cu multiplele proble-

me care se ivesc in procesul activi
tății zilnice, perfecționarea metodelor 
de lucru se exprimă și în atitudi
nea de a nu considera o sarcină re
zolvată odată cu adoptarea chiar și 
a celei mai bune hotărîri. Din păcate, 
pe acest tărim se mai întîlnesc pozi
ții greșite ce ilustrează mentalitatea 
„mersului de la sine". O asemenea 
viziune depășită reprezintă premisa 
apariției unor manifestări rutiniere șl 
birocratice în muncă. în ultimă in
stanță a formalismului. Cu prilejul 
analizelor și controalelor efectuate 
de biroul comitetului județean de 
partid, împreună cu comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean, 
în mai multe comune din anumite 
zone ale județului — de regulă 
fixind limitele teritoriale ale contro
lului la raza consiliilor intercoopera- 
tiste — s-au constatat tocmai aseme-

pra felului tn care acționează pentru 
înfăptuirea lor. Tendința manifes
tată încă pe alocuri de a înlocui 
munca de partid prin măsuri admi
nistrative, controlul — prin „inspecție 
in dosare" și-au dezvăluit sterilita
tea.

O problemă care ne preocupă tn 
mod deosebit este coordonarea și pla
nificarea judicioasă a tuturor acțiuni
lor de control și îndrumare, spre a 
se evita suprapunerile și paralelis
mele. în acest scop, comitetul jude
țean de partid a adoptat un program 
unic de control, pe linie de partid, 
organizații de masă, economice și de 
stat județene pentru anul 1976 și 
a introdus — ca instrument e- 
ficient de lucru — un sistem 
unitar de evidență a hotărîrilor, 
de transmitere și urmărire a înde
plinirii acestora,

Brdlla: cartierul „Hipodrom — vedere din

și 
adop-

preocu- 
acordăm

VIAȚA DE
unui important nea tendințe în munca unor comi

tete comunale de partid și consilii 
populare (au fost controlate, între 
altele, consiliile intercooperatiste U- 
nlrea, Teiuș, Spring, Jidvei).

Experiența ne-a demonstrat că este 
necesar să acordăm mai mult sprijin 
în acest domeniu organelor și orga
nizațiilor de partid, însoțind controlul 
cu acțiuni concrete de rezolvare ime
diată a sarcinilor curente și de sta
bilire a măsurilor pentru munca în 
perspectivă. în acest context se 
situează și elaborarea, cu parti
ciparea activului de bază al mu

nicipiului, orașului sau comunei res
pective, a unor programe speciale de 
măsuri, care să reprezinte pentru or
ganele și organizațiile controlate un 
cadru de activitate pe cel puțin doi 
ani de zile. Ulterior, orice control, 
orice analiză într-un domeniu sau 
altul vor avea ca punct de plecare 
și amintitul program de măsuri.

Acordăm o deosebită atenție ce
rinței ca analiza și controlul să aco
pere o sferă de activitate cît mai 
largă, să nu se rezume doar la cu
prinderea citorva „felii", care ar pu
tea duce la concluzii fragmentare, 
trunchiate. De aceea, considerăm ne
cesar ca încă de la inițierea controa
lelor să aprobăm tematica ce tre
buie urmărită. îndrumăm în mod 
constant pe cei ce efectuează con
troalele — și insistăm asupra acestui 
aspect cu prilejul instruirilor, al în- 
tîlnirilor cu cadrele de partid — să 
evite simpla înregistrare statistică 
a realizărilor și a deficiențelor exis
tente, să desfășoare o muncă con
cretă în fiecare organizație de partid, 
să discute deschis, principial cu co
muniștii asupra activității lor, în 
strînsă legătură cu obiectivele prac
tice pe care le au de îndeplinit, asu-
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Iîn sânt» »
Oricît s-ar spune și s-ar scrie 

despre pericolul pe care-1 pre
zintă defecțiunile tehnice la au
tovehicule. tot nu e de-ajuns, 
atit timp cît unii dintre facto
rii răspunzători mai lucrează cu 
o condamnabilă iresponsabilita
te. Iată ce s-a întimplat în ziua 
de 11 ianuarie, ora 16. pe un 
drum de pe raza comunei Se- 
cuieni, pe care circula o auto
cisternă condusă de șoferul S. 
Kalman, de la întreprinderea 
pentru mecanizarea agriculturii 
din Murgeni, județul Harghita. 
Din cauza unei defecțiuni teh
nice la sistemul de direcție, șo
ferul a pierdut controlul vola
nului. autocisterna a părăsit șo
seaua și s-a răsturnat într-un 
șanț. Urmarea : doi oameni 
mai sint astăzi printre noi.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprifinul corespondenților 
„Scînteii"

nu
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incepînd de la județ 
pînă la organiza
țiile de bază.

Programul unic 
de control are în 
vedere un control 
tematic, al cărui 
obiectiv princi

pal ÎI constituie sprijinirea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
de masă, economice și de stat 
pentru transpunerea în viață a hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea, a celor
lalte documente de partid. Se pre
văd trimestrial, prin planurile de 
activitate, controale privind munca 
organelor teritoriale (in acest an, 
brigăzi complexe, alcătuite din ac
tiviști de partid, de stat și ai orga
nizațiilor de masă se vor deplasa in 
5 orașe și 33 comune) ; controale și 
dezbateri pe domenii de activitate 
(construcții, agricultură, industrie, 
comerț) ; cu privire la activitatea or
ganizațiilor de masă, economice șl 
a organelor de stat județene ; a unor 
întreprinderi economice. Controalele 
tematice se efectuează împreună cu 
comitetele de partid teritoriale și, 
după caz, cu conducerile organiza
țiilor de masă, economice și ale or
ganelor de stat centrale. Conclu
ziile desprinse din controale sînt 
dezbătute în plenare de activ, șe
dințe de birou, 
cru. Astfel, 
avea loc 
tuire de 
județean 
executiv 
dețean, 
complex 
rea organelor de partid, a consiliilor 
populare și consiliilor locale ale 
F.U.S. pentru înfăptuirea sarcinilor 
economice și edilitar-gospodărești.

Cerință și sarcină permanentă, me
reu prezentă în activitatea organiza
țiilor de partid, controlul îndeplinirii 
hotărîrîlor reprezintă, acum, cînd am 
trecut pragul acestui nou cincinal, cu 
obiective atît de mobilizatoare pentru 
județul nostru, o garanție a realiză
rii sarcinilor privind dezvoltarea 
economico-socială a frumoaselor 
noastre meleaguri. Iată de ce am în
scris în preocupările noastre întări
rea controlului îndeplinirii hotărîri- 
lor ca o modalitate eficientă de a mo
biliza energiile 
novator 
existente 
viață în 
obiective 
XI-lea al

D

consfătuirl de lu- 
în acest trimestru va 

în orașul Cimpeni o consfă- 
lucru a biroului comitetului 
de partid și a comitetului 
al consiliului popular ju- 
precedată de un control 
avînd ca obiectiv preocupa-

INTERESANTE EXPERIENȚE ÎN JUDEȚUL VRANCEA
în județul Vrancea gxistă o valo

roasă experiență în valorificarea re
surselor materiale existente pe plan 
local, a materiilor prime provenite 
sub forma deșeurilor din activitățile 
industriale și agricole, în această ac
țiune distingîndu-se unitățile indus
triei locale și ale cooperației meș
teșugărești, cele din industria lem
nului și a materialelor de construcții. 
Recent, acestor sectoare Ii s-a alătu
rat, cu un debut promițător încă din 
primele zile ale anului, și întreprin
derea chimică Mărășești. Aici, în 
prima zi a anului s-a trecut la ob
ținerea pe scară industrială a unui 
nou produs, solicitat frecvent de in
dustria farmaceutică și cosmetică : 
uleiul extras din cetina de conifere, 
materie primă livrată sub formă de 
deșeu din sectoarele de exploatare 
forestieră din județ.

Noua capacitate de producție, care 
poate prelucra pînă la 4 tone de ce
tină pe zi, a fost creată în urma 
unui studiu privind modul de folo
sire a dotărilor tehnice existente in 
fabrică, prilej cu care s-a constatat 
că aici instalația de distilare a plan
telor aromate (pentru obținerea ule
iului din mentă) nu era folosită de
cit parțial circa un trimestru pe an. 
în felul acesta, respectiva instajație 
— care rămînea în gol de fabri
cație trei trimestre pe an — va pu
tea de acum înainte să lucreze cu 
capacitate maximă, fabricînd ulei de 
conifere pe tot timpul anului. Desi
gur. au fost necesare unele lucrări 
de adaptare a . instalațiilor pentru 
prelucrarea cetinii, lucrări executate 
insă tot „pe plan

cienii și mecanicii întreprinderii. în 
prezent, specialiștii fabricii lucrează 
la un studiu care să argumenteze po
sibilitățile de extindere a capacității 
existente. Se au în vedere, printre 
altele, posibilitățile de aprovizionare 
cu cantități suplimentare de cetină 
(disponibilitățile sînt mult mai mari 
în județ față de cit se prelucrează 
acum), precum și obținerea altor 
uleiuri eterice din lavandă,- busuioc, 
mărar ș.a.

Dar nu numai cetina de brad a 
intrat în cîmpul de cercetare și va
lorificare în județul Vrancea. Noi 
surse de materii prime sînt pe cale 
de a fi aduse în circuitul economic : 
simburii de struguri (sîmburi trecuți 
pînă nu demult pe lista deșeurilor 
inutilizabile), sîmburii de prune, 
cojile de sîmburi (din care se poate 
face mangal), ș.a.

Aminteam de sîmburii de prune. 
Aceștia au intrat în preocupările de 
valorificare ale întreprinderii pentru 
obținerea unor noi uleiuri. Din pre
lucrarea lor. așa după cum au con
firmat cercetările, rezultă ca deșeuri 
șrotul (care conține elemente nutri
tive pentru hrana animalelor și pă
sărilor), iar din coji se poate ob
ține mangal. Evaluînd numai posi
bilitățile din județ, se apreciază că 
pot fi obținute anual 600—700 tone 
de ulei din sîmburii de prune. Acest 
produs poate fi utilizat la fabricarea 
lacurilor și vopselelor, ca lubri
fiant, in industria cosmetică etc.

tehni-
Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scintei!

locatari ; 
Ia rindul

avem 
nostru,

Sîntem, fiecare, 
fiecare vecini și, 
sîntem vecini ; cunoaștem nenumă
rate pilde de conviețuire armonioasă, 
pe baza căreia multe din problemele 
de interes obștesc sînt rezolvate bine 
și la timp. în afara unor lucrări de 
amploare, cetățenii își unesc forțele 
și pentru altele — mai puțin specta
culoase. dar de mare importantă în 
viața cotidiană a blocului sau cartie
rului.

Evident, am putea cita numeroase 
exemple care să demonstreze ce lu
cruri folositoare se pot realiza prin 
conlucrarea dintre vecini. Căci fie
care dintre noi este beneficiar Ia ase
menea acțiuni de interes obștesc. 
Astăzi ne vom opri însă la unele 
aspecte care — deși rare — mai con
tinuă să persiste pe alocuri, tulbu- 
rind buna conviețuire, bunele relații 
între cetățeni.

...Răsfoim dosarele încredințate 
unor comisii de judecată ale Con
siliului popular al sectorului 1 din 
București. Iată cit de „serioase" 
pricini îi aduc pe unii în fața 
comisiei de judecată. Irina P. și 
Constantin T„ din str. Chopin 19, 
altfel oameni serioși, se sfădesc 
pentru... un loc de parcare. Nu 
că n-ar avea spațiu, ci pentru că 
amîndoi doresc... exact același loc. în- 
tîi l-a reclamat Irina P. pe Constan
tin T., apoi Constantin T. pe Irina P. 
Ambele dosare au fost închise ca ne
fondate. Numai că Irina P-. care este 
avocat de profesie, supărată pe comi
sie că „nu urmărește altceva decit 
împăcarea părților", nu se lasă și se 
adresează judecătoriei. Adică., de ce 
să nu-și piardă si judecătorii timpul 
cu stabilirea priorității la parcare 
între un Wartburg și o Dacia ! 7 Sau, 
alt caz : Maria V.. din str. Păușa 46, 
îl dă în judecată pe vecinul ei, An- 
ghel F., pentru că, în urma unor cer-

turi dintre copiii lor. „a intrat 
curtea mea, unde a început să 
insulte în tot felul. încercînd să 
chidă poarta (atunci pe unde o fi in
trat omul în curte ? — n.n.) și noro
cul meu că nu a putut, era tot posi
bilul să mă bată". Comisia de jude
cată îi aplicase o amendă de 1500

în 
mă 

des-

Informații, sesizări, propuneri de la cititorii și corespondenții „Scînteii" serviciilor la sate
Orășelul celor încă necăsătoriți

în acest an se vor construi pen
tru tinerii necăsătoriti din bazinele 
carbonifere ale Gorjului (E.M. Mo- 
tru, E.M. Rovinari și E.M. Roșia- 
Jiu) cămine cu peste 3 500 de locuri.

Deși anul abia a Început, aici se și 
vorbește despre nașterea unor ade
vărate orășele ale necăsătoriților. 
Ceea ce nu este deloc o... metaforă.

Brădetu o nouă stațiune

oamenilor, spiritul 
al comuniștilor, resursele 
în vederea transpunerii în 
județul nostru a mărețelor 
trasate de , Congresul al 

partidului.
Băîuț SÎREU 
secretar al Comitetului |udețean 
Alba al P.C.R.

Se extinde rețeaua 
drumurilor naționale 

9

și județene modernizate5

Rețeaua drumurilor naționale si 
județene modernizate se extinde, în 
1976, cu peste 1 400 de kilometri. în 
cursul anului, se va termina asfalta
rea șoselelor Oltenița — Daia, Bistri
ța — Slava — Moisei, Lugoj — Eze- 
r>S.— Reșița. Ghimpați — Găești, 
Pojejena — Socol și Buteni — Vîrfu- 
rile (județul Arad). Totodată, se va 
finaliza construcția unui număr de 
peste 30 - de poduri, printre care cel 
de peste Amaradia la Melinești 
(Dolj), peste Gilort la Albeni (Gorj), 
peste Tripteanca la Vitomirești (Olt) 
și peste Cricovul Sărat la Ciorani 
(Prahova). Pentru descongestionarea 
traficului spre Slatina, la Pitești se 
va da circulației o variantă care va 
ocoli centrul municipiului. De aseme
nea, se va da în folosință, integral, 
sectorul cu patru benzi de circulație 
dintre aeroportul Mihail Kogălniceanu 
și Constanța. Sînt prevăzute și alte 
lucrări de întreținere și sporire a si
guranței circulației rutiere, printre 
care amenajarea de intersecții, insta
larea de parapeți metalici, corectări 
de curbe și asigurarea unei semnali
zări rutiere corespunzătoare exigen
ței actuale. (Agerpres)

oprească — cel mult ! — la comisiile 
de judecată, ca să nu spunem că, de 
fapt, n-ar trebui să ajungă nici 
măcar pînă aici, cu un dram de se
riozitate, demnitate și răspundere 
socială. Pentru că, în definitiv, este 
vorba de o chestiune de, demnitate 
socială : pe bună dreptate îți pui in-

în localitatea Brădetu, din județul 
Argeș, a fost dat recent în folosin
ță un spital de recuperare prin 
proceduri de balneofizioterapie. 
Noul edificiu este primul spital de 
acest gen din țară. Clădirea, dispu
să pe 8 etaje, adăpostește spații de 
cazare pentru 250 de paturi, precum 
și pavilioane dotate cu utilaje mo
derne de efectuare a peste 500 pro
ceduri medicale pe zi. „Aici ■— ne 
spune dr. Ion Osman, directorul di
recției sanitare Argeș — sînt tra-

tate, după proceduri moderne, bolile 
reumatismale, hepatitele cronice, 
diferitele forme de ulcer, litiazele 
biliare și renale etc. De asemenea, 
sînt tratați și recuperați cei acci
dentați la locurile de muncă sau pe 
traseele de circulație. Prin construi
rea noului spital, Brădetul se înscrie 
în rindul stațiunilor balneare ale 
țării, dispunînd de surse de apă 
minerală cu proprietăți curative 
asemănătoare celor de la Olănești 
sau Călimănești. (Gh. Cîrstca).

Pete
încetul cu încetul, o- 

rașul Sinaia își schim
bă fața, devenind demn 
de marea Iui însem
nătate turistică. De 
puțină vreme, orașul 
s-a îmbogățit, în plin 
centrul lui, cu impu
nătorul și ultramoder
nul hotel „Montana", 
demnă replică arhitec
turală a Bucegilor ce 
străjuiesc în spate. 
Numai că splendoarea 
„Montanei" este întu-

în peisajul Sinaiei
necată de ceea ce 
interpune între ea 
peisajul... montan. Lu
crări începute și ne
terminate, materiale 
rămase de la construc
ție împrăștiate într-o 
dezordine izbitoare — 
constituie toate un de
cor suplimentar nedo
rit. Ceva mai sus de 
această priveliște, o 
alta care te surprinde 
prin ciudățenia ei : un 
grup de așezări du-

se 
Si

bioase, cuprinse în- 
tr-un perimetru închis 
cu sirmă. greu de ima
ginat, cel puțin într-o 
stațiune ca Sinaia — 
vrea să fie o... seră. 
Aici se pregătește hai
na floricolă a orașului 
(care nu e neglijabilă). 
Dar de ce „reședința" 
florilor trebuie să con
trazică frumoasa haină 
floricolă și să urîțeas- 
că peisajul 7 (C. Că
prarii),

Dezvoltarea și consolidarea a- 
telierelor de producție și pres
tatoare de servicii, diversifica
rea producției bunurilor de con
sum destinate desfacerii prin u- 
nitățile proprii, ridicarea nive
lului de pregătire profesională 
a tuturor lucrătorilor — sînt nu
mai cîteva dintre principalele 
preocupări ale organizațiilor 
cooperației de consum din toa
te județele țării.

în prezent, numărul unită
ților prestatoare de servicii ale 
cooperației de consum se ridi
că Ia peste 25 000. în sprijinul 
populației satelor s-au dezvol
tat, în ultimii ani. o serie de 
activități noi, în pas cu crește
rea nivelului de trai : ateliere de 
reparații radio, televizoare și 
alte aparate electrocasnice, sec
ții de zidărie pentru construcții 
de case, ceasornicării, lăcătușă- 
rii, reparații și întreținere de bi
ciclete, auto-moto, recondiționa- 
rea mobilei, spălătorii, curățăto
rii chimice, tapițerii, ateliere 
pentru instalații electrice și sa
nitare și altele. Astfel, volumul 
total al producției și prestărilor 
de servicii 
cooperației 
între anii 
două ori.

realizat de unitățile 
de consum a crescut 
1970—1975 de peste

(Urmare din pag. I)

Pentru agenda
TELEFOANELE NOILOR HOTELURI

dv.
DIN CAPITALĂ

Mai mulți cititori ne-au solicitat să publicăm la această rubrică și nu
merele de telefoane ale noilor hoteluri date în funcțiune în Capitală, pen
tru a-i ajuta să se. informeze mai ușor asupra posibilităților de cazare. 
Iată telefoanele acestora :

Astoria (49 52 10) ;
(16 31 23) ;
(13 10 57) ; 
(11 08 60) ; 
București 
mai mulți
fonic la acest serviciu face practic aproape imposibilă utilizarea lui efi
cientă de către solicitanți.

Central (14 65 62) ; Veneția (13 60 68) ; Majestic 
Palas (16 77 50) ; Universal (14 60 38) ; Rahova (13 65 89) ; Banat 
Opera (14 10 75) ; Marna (50 27 20) ; Grlvița (50 53 80) ; Dorobanți 
Parc (18 11 36). în legătură cu telefonul dispeceratului I.T.H.R. 
de informare asupra locurilor disponibile în hoteluri (13 27 00), 
cititori ne-au sesizat faptul că existența unui singur post tele-

Cititorii ne sesizează
9 „Să ajustăm mîiniîe după nu

merele cămășilor? Lucrez de aproa
pe 20 de ani în comerț la un raion de 
cămăși. întotdeauna noi am contrac
tat cu industria și cămăși de mă
rimi mai mari de nr. 40, dar dese
ori sîntem puși în situația de a pri
mi reproșurile cetățenilor în legă
tură cu faptul că mînecile sînt... 
scurte. Motivul 7 Din cîte ni s-a ex
plicat nouă, rezultă că STASUL ar 
fi vechi și n-ar mai corespunde ce
rințelor. Dacă e așa, de ce nit se iau 
măsuri de corectare 7“ (Lucreția 
Dragomir)

0 Ilustrată pe adresa... I.T.A. Tg. 
Mureș. De la mai mulți cetățeni — 
care și-au petrecut concediul în sta
țiunea Borsec și au apelat la servi
ciile autobuzelor I.T.A. 
următoarea sesizare : 
înțeles 
Borsec 
puține 
două".
mi această „ilustrată", factorii răs
punzători vor lua măsuri ca „ima
ginea" să nu se mai repete.

— am primit 
,Este de ne- 

de ce pe ruta Tg. Mureș— 
autobuzele întîrzie, și nu de 
ori, cite o oră și chiar... 
Sperăm că, după ce vor pri-

Alo, 18 43 15!
La acest număr de telefon — nu 

la altul, cum greșit au fost infor
mați unii cetățeni — bucureștenii 
pot face comenzi către I.P.S. din 
bd. N. Titulescu 33, care execută

mutări de mobilă pentru populație, 
asigurînd și transportul respectiv. 
Deci, rețineți: tel. 18 43 15.*

Rubrică realizată de
Constantin PRIESCU

doiu, secretar al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al secto
rului 1. Acești factori au importanta 
misiune de a-i reprezenta pe cetățeni, 
de a contribui la soluționarea pro
blemelor gospodărești ale cartierului 
sau localității. Dar activitatea edu
cativă în rindurile cetățenilor este la

® Lfi judecată pentru... un loc de parcare ® Trebuiau părin
ții să se coboare „la mintea copiilor"? ® Cîteva însemnări 

despre certăreți, procesomani... și decență

a hotărît că Maria V. 
plată !
filele acestor dosare — 
care cintăresc la fel de

lei; instanța 
este bună de

Parcurgînd 
și ale altora, 
greu — îți vine să exclami : Oameni
buni, ce-aveți de împărțit ? Fiți se
rioși. nu vă este jenă să vă certați 
pentru fleacuri ?

— Cam un sfert din totalul recla- 
mațiilor pe care le primim, ne spu
nea tovarășa Viorica Constantinescu. 
secretara uneia din comisiile de ju
decată ale sectorului I, puteau fi evi
tate !

Cam 10 la sută din procesele de 
care se ocupă judecătoriile sînt din 
categoria celor ce-ar trebui șă se

trebarea — nu își dau seama cei în 
cauză că se înjosesc ei înșiși, cobo- 
rlndu-se la astfel de certuri și „pri
cini" 7 Cît de inutile sint aceste ce
reri de recurs adresate judecătoriilor 
o demonstrează faptul că, în 99 Ia 
sută din cazuri, hotărîriîe comi
siilor de judecată rămîn defini
tive. Ce s-ar putea face, totuși, pen
tru a tempera zelul certăreților și 
a-i determina să renunțe la abuzul de 
reclamații adresate comisiilor de ju
decată, justiției 7

— Cred că. în această privință, un 
rol mult mai mare ar putea să-l aibă 
organismele obștești, deputății — 
este de părere tovarășa Ileana Pre-

fel de importantă. Ar fi bine să în
cercăm concilierea, chiar acolo, la 
fa(a locului. Experiența a demonstrat 
că atunci cînd organismele obștești in
tervin cazurile nu mai ajung în fața 
comisiilor de judecată sau în fața 
judecătoriei.

Pe de altă parte, după cum ne 
spunea tovarășul Gh. Mihalache. pre
ședintele Judecătoriei sectorului 
sporirea competenței comisiilor 
judecată ale consiliilor populare 
duce la consolidarea prestigiului 
cestor comisii și la stoparea multor 
reclamații care astăzi ajung, în mod 
cu totul nejustificat, subiect de pro
ces. „Mă gindesc că ar fi pe deplin

posibil, dată fiind experiența dobin- 
dită de aceste comisii, ca amenzile 
de pînă la 500 lei. aplicate de comisii, 
să rămînă definitive, să nu se mai 
facă recurs in justiție, acțiune dove
dită, oricum, zadarnică. în unele cer
turi se ajunge și la așa-zise loviri. 
Nu puține certificate de la medicul 
legist consemnează simple vînătăi 
sau zgîrieturi. Poate nu ar fi rău ca 
comisiile de judecată să aibă com
petenta soluționării unor cazuri ab
solut și evident minore. între 
calomnie și insultă este greu. în 
multe cazuri, să faci o distincție. Dar 
de calomnii nu se ocupă comisiile de 
judecată : ele ajung în justiție. Cred 
că foarte multe, fiind simple schim
buri de cuvinte între doi oameni 
care se ceartă, s-ar putea opri, pen
tru soluționare, la comisiile de jude
cată. Sînt convins că, la ora actuală, 
acestor comisii, datorită experienței 
acumulate, li se pot încredința spre 
soluționare și cazuri de genul celor 
amintite mai sus, că o lărgire a com
petenței lor ar avea numai rezultate 
pozitive, atît pentru justiție, care ar 
fi degrevată de cazurile minore, cit 
— mai ales — pe un plan mai 
al educației cetățenești.

...Considerăm că opiniile de 
sus merită să rețină atenția, 
studiu, forurilor de resort, 
îndoială. îmbunătățirea cadrului
de soluționare a conflictelor minore, 
odată cu intensificarea activității de 
educație cetățenească și sporirea ro
lului opiniei publice, ar putea con
tribui eficient la crearea și menține
rea unui climat sănătos, de conviețui
re civilizată, de conlucrare între ce
tățeni. Ar fi în interesul nostru, al 
tuturor, al liniștii și bunei vecinătăți.

larg,

mai 
spre 
Fără 
legal

6. 
de 
ar 
a-

Rodica ȘERBAN

aici nu-mi găseam locul. Trăiam o 
stare necunoscută mie. Eu, care în 
țară am lucrat tot timpul — 15 ani — 
numai și numai într-o singură între
prindere.

— Cum vă descurcați, totuși 7
— Cit ai de lucru, te descurci. 

Trebuie însă să te obișnuiești cu 
gindul că o treime din salariu se 
duce pe chirie, să fii cu rata asi
gurărilor la zi pentru caz de boală, 
deoarece, altfel, nimeni nu se uită 
la tine etc. Nu, n-am văzut deloc 
pe acolo alergind pe străzi ciini cu 
colaci în coadă. Din toată această 
aventură — pentru că asta a fost : 
o aventură pe pielea mea, căreia nu 
i-o doresc nimănui — sînt două lu
cruri pe care nu le voi uita nicir 
odată. Poate sînt mărunțișuri, dar 
în situația de om al nimănui, acolo; 
ele te tulbură.

— Despre ce-i vorba 7
— Despre întîlnirea cu... România! 

De fapt cu produsele sale de export^ 
dar cei în starea mea ziceau că s-au 
intilnit cu țara. Am avut două ase
menea întîlniri. Una în Italia, cu 
tuburile fluorescente de la „ElectrO- 
far" București. Alta. în Canada, cu 
produsele textile și articole de me| 
naj. Mi-am cumpărat și cu o cratir 
ță. cu emblema „Emailul roșu". 
Poate o să zîmbiți, dar să știți Că 
nu m-am mai despărțit de ea, am 
luat-o și m-a însoțit in peregrinările 
mele... Știu, e trist să ajungi să 
spui că ți-a ținut de tovărășie o 
cratiță, dar trebuie să mă înțelegeți 
ce reprezenta inscripția despre țară...

— Cu munca 7
— Am avut șansă. Am dat probă 

de lucru în matrițerie și am fost 
angajat. Ciștigam, tot așa. pe jumă
tate cît unul de acolo. Dar aveam • 
un angajament. Asta era important. 
Mă descurcam totuși greu. Nu cu
noșteam limba. M-am înscris la 
școală, dar nu m-au ținut curelele 
decit o lună. Nu mai aveam bani...
- Și ?
— Și dorul de ai mei ajunsese, 

cum se spune, la os. Nu mai puteam 
suporta. Cînd cineva, care a trecut 
prin ce-am trecut eu, povestește cum 
a fost departe de țară, să-1 între
bați numai atît : cum sînt serile 
emigrantului 7 Pentru că, după o zi 
de muncă, unde nu prea ai răgazul 
și puterea să te gîndești la prea 
multe în afară de meserie, vin se
rile cumplite. într-o cumplită sin
gurătate. Cînd te cuprind toate gin- 
durile. Cind nu te părăsește o clipă 
sentimentul că ești un străin, că nu 
mai ești între ai tăi, că te afli între 
oameni care, chiar dacă sînt politi- 
coși sau cumsecade, rămîn închiși 
față de tine, sînt oameni străini, pe 
pămînt străin. Cind înțelegi că ni
mănui nu-i pasă de tine. Cauți să 
te agăți de prezent, în disperare. 
Dar totul fuge înapoi. în trecut, 
acasă. Sint momentele cele mai chi
nuitoare. Au fost momentele în care 
m-am hotărît : voi munci, voi strînge' 
bani de drum și... acasă ! Lucru pe 
care l-am și făcut, 
frămîntat gindul — 
mă vor mai primi 
face acasă 7 Dar întrebările 
geau. rămînea numai 
ACASĂ !...

...Constantin Alexandrescu locuieș
te în același bloc din Drumul Tabe- 
ret, împreună cu familia. între timp, 
„ăl mare" — băiatul — a început 
școala. Fetița a trecut de trei ani- 
și a început să se obișnuiască cu' 
ideea că „omul din casă este, totuși, 
tatăl ei". Cum a sosit în țară, Con
stantin Alexandrescu a cerut să lu
creze în aceeași întreprindere, lingă 
aceiași oameni, în meseria lui. 
„De ce ?“. „Pentru că aici e locul, 
meu. Și apoi, secția de țevi sudatei 
uitați, e un imens șantier. Se dez
voltă. își va dubla producția în ur
mătorii ani. Deci e nevoie de oa
meni și eu am lucrat 11 ani numai 
aici, în secția asta. De aceea zic că , 
locul meu e aici".

Da, locul nu putea fi decit AICI.
Aici, pe acest pămint, în această 

tară.

Desigur, m-a 
ce vor spune, 
înapoi, ce voi 

se șter- 
cu vintul



Combinatul pentru lianți 
si azbociment Mgia 

către toate colectivele 
din industria cimentului 

și a materialelor de construcții
Succesele dobîndite în cincinalul trecut constituie un puternic 

factor mobilizator pentru îndeplinirea și depășirea obiectivelor 
noului cincinal, pe baza promovării largi a progresului tehnic, a 
perfecționării profesionale, a organizării superioare a producției 
și a muncii. Colectivul combinatului nostru, în cincinalul 1971 — 
1975, a depășit planul fizic la producția de ciment cu 136 000 tone, 
a îndeplinit prevederile la export cu 9 luni și jumătate înainte de 
termen, livrind suplimentar produse în valoare de 96 milioane lei 
valută.

Avînd în vedere aceste rezultate și fiind călăuzit de hotarirea 
statornică de a face totul pentru traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al partidului, colectivul Combinatului pentru 
lianți și azbociment Medgidia cheamă la întrecere, pentru depă
șirea sarcinilor de plan ce ii revin in anul 1976, toate colectivele 
din industria cimentului și a materialelor de construcții, asumîn- 
du-și următoarele angajamente :

1. Depășirea producției marfă planificate cu 7 milioane lei, 
materializată în :

a. 20 000 tone ciment in sortimente superioare :
b. 30 km (diametrul echivalent de 200) tuburi din azbociment.
2. Depășirea planului de livrări ia fondul pieței cu 1 000 tone 

ciment.
3. Depășirea planului la export cu 5 000 tone ciment.
4. Depășirea productivității muncii planificate cu 1,5 la sută, 

respectiv cu 4 000 lei/persoană.
5 Reducerea suplimentară a cheltuielilor totale cu 2,5 milioane 

lei — din care a cheltuielilor materiale cu 2 milioane lei — prin 
realizarea de economii la : azbest — cu 75 tone, combustibil — cu 
2 000 tone, energie electrică — cu 1.5 milioane kWh, reducerea con
sumului de metal și material refractar și recondiționări de piese 
reprezentind 550 000 lei.

6 Realizarea peste plan a 3 milioane lei beneficii.
7. Asimilarea și realizarea sortimentului de ciment ASTM I, so

licitat pe piața externă.
8. Scurtarea termenului de atingere a parametrilor proiectați 

la investiția „Mărirea capacității de măcinare" cu 30 de zile.
9. Creșterea indicilor de folosire a utilajelor de bază cu 1,5 la 

sută fată de plan la morile de făină, pastă, ciment și cuptoare.
10 Executarea reparațiilor capitale la agregatele de bază prin 

metoda drumului critic și generalizarea acordului global, realizînd 
prin aceasta o scurtare a timpilor de execuție cu 5 la sută.

11. Creșterea indicelui de folosire a timpului de lucru al perso
nalului de la 96 la sută, realizat în 1975, Ia 97 la sută în 1976.

12 Creșterea ponderii sortimentelor superioare de ciment la 46 
la sută, față de 43.8 la sută planificat (sortimente cu peste 95 la 
sută clincher).

13. Creșterea gradului de pregătire profesională a cadrelor 
prin :

a. calificarea a 205 muncitori prin școli profesionale și cursuri 
de scurtă durată ;

b. perfecționarea a 1 800 cadre muncitorești și de conducere prin 
cursuri de perfecționare in combinat și la M.E.F.M.C.

14 îmbunătățirea condițiilor de viață și de lucru prin :
a. amenajarea unui grup social-central cu o capacitate de 800 

locuri ;
b. asigurarea condițiilor de cazare In cămine de nefamiliști 

pentru 220 tineri ;
c. mecanizarea operațiilor grele la încărcarea și descărcarea ma

teriilor prime, materialelor și produselor finite.
Realizarea angajamentelor asumate va ti asigurată prin apli

carea planului de măsuri complex, aprobat de comitetul oamenilor 
muncii, și prin aplicarea și generalizarea de inițiative care să spo
rească eficiența economică și stabilitatea cadrelor, printre care : 
„Fiecare cadru tehnic și economic să rezolve în decurs de 
un an. în afara sarcinilor de serviciu, o temă privind organizarea 
superioară a producției și a muncii, cu o eficiență de cel puțin 
30 mii lei" ; „Contul colector de economii al grupei sindicale" ; 
„Să lucrăm o zi pe trimestru cu azbest, energie electrică și com
bustibili economisiți" ; „Prietenii noului încadrat în muncă".

Comitetul de partid, comitetul oamenilor muncii, comitetul sin
dicatului și comitetul U.T.C. vor lua măsuri în vederea utilizării 
cit mai eficiente a întregului potențial material și uman din cadrul 
combinatului pentru asigurarea realizării și depășirii angajamente
lor luate.

Secretarul comitetului de partid, Președintele comitetului
N. CARCIOG oamenilor muncii.

ing. C. SAV1D1S
Președintele comitetului
sindicatului, • Secretarul comitetului U.T.C.,
N. GROZEA I. GUIȚĂ

către toate întreprinderile 
agricole de stat

Colectivul de muncitori, tehnicieni și Ingineri de la întreprinde
rea agricolă de stat Variaș. județul Timiș, iși exprimă hotărirea de 
a munci fără preget pentru ca prevederile înscrise in Programai 
partidului să fie îndeplinite și depășite.

Sîntem hotărîți să fim Ia înălțimea cinstei de a fi fost distinși cu 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste" pentru obținerea unor producții 
medii la ha de 7 937 kg porumb boabe și 2 306 kg soia, precum și 
pentru acordarea de două ori a „Ordinului Muncii" clasa I.

în cincinalul încheiat. întreprinderea noastră a realizat o produc
ție suplimentară de 3 217 tone cereale — din care 1 798 tone de po
rumb —, 454 tone carne, 12 042 hl lapte de vacă. Ca urmare a acestor 
creșteri, s-au realizat peste plan beneficii în sumă de 14.3 mili
oane lei.

Mobilizat de amplul program de dezvoltare și modernizare a 
agriculturii stabilit de Congresul al XI-lea al partidului, colectivul 
întreprinderii agricole de stat Variaș. în frunte cu comuniștii, adre
sează tuturor unităților agricole de stat din tară chemarea Ia în
trecere în vederea depășirii indicatorilor de plan pe anul 1976, 
luîndu-și următoarele angajamente :

— vom mări suprafața arabilă cti 10 hectare prin defrișări, or
ganizarea teritoriului și prin cultivarea terenului din incintele fer
melor zootehnice, cuprinzînd în circuitul productiv întregul teren 
zultivabil deținut :

— administrarea a 50 000 tone gunoi de grajd pe 1 200 ha, re
prezentind 20 la sută din suprafața arabilă a unității ;

— vom executa lucrări de scarificare pe 150 ha. iar întreaga su
prafață va fi nivelată ;

— depășirea producției planificate de cereale cu 2 100 tone pe 
care o vom livra în întregime la fondul central, realizînd producții 
medii la ha. în culturi neirigate. 6 600 kg porumb boabe stas, cu o 
depășire de cel puțin 10 la sută, de peste 5 300 kg grîu. cu o depă
șire a planului cu 6 la sută, de 4 500 kg orz. cu o depășire de cel 
puțin 4 la sută, și 2 200 kg soia, cu o depășire de 9 la sută ;

— Ia culturile furajere ne propunem să realizăm cel puțin 8 000 
unități nut-itive Ia ha, obtinînd în medie, în culturi neirigate. 100 
tone sfeclă furajeră, cu 15 la sută peste prevederile planului, 
50 tone porumb siloz și 8 tone fin lucerna Ia ha. cu 15 și. respectiv. 
12 la sută mai mult decît sarcinile de plan ; vom extinde culturile 
duble peste prevederile planului cu 400 ha :

— vom depăși efectivele planificate cu 250 capete și vom livra 
altor unități 100 tăurași și 150 juninci ; se va obține o natalitate la 
bovine de 85 viței la 100 vaci și juninci și reducerea la minimum a 
pierderilor prin mortalitate și sacrificări de necesitate ;

— printr-o îngrijire șl furajare corespunzătoare a vacilor vom 
realiza. în medie pe vacă furajată. 3 600 litri lapte, cu 16 Ia sută 
peste prevederile de plan, iar la nucleul de selecție din rasa Băl- 
țată românească — 4 500 litri, cu 4 000 hl lapte peste sarcina de 
olan ;

— vom urmări creșterea gradului de exploatare a dotației me
canice. realizînd în medie 2 400 ore funcționare pe tractor și 183 ha 
recoltate pe combină autopropulsată C 12 ;

— vom reduce consumul planificat de carburanți și lubrifianți 
cu 5 la sută, printr-o organizare judicioasă a muncii, prin efectua
rea la timp a lucrărilor de întreținere și a reparațiilor la tractoare 
și mașini agricole :

— vom realiza peste prevederi 3 500 000 lei beneficii, ca urmare 
a depășirii producției-marfă cu 2 750 000 lei și a reducerii cheltuie
lilor cu 1 600 000 Iei.

In toate fermele și sectoarele întreprinderii, militînd pentru asi
gurarea unor condiții de muncă și viață din ce în ce mai bune, 
pentru ridicarea gradului de pregătire profesională și politico-ideo- 
togică a tuturor lucrătorilor, sub conducerea organizației de partid, 
vom organiza la nivel superior întrecerea socialistă.

In vederea înfăptuirii acestor angajamente ne vom dărui în
treaga putere de muncă și întreaga noastră capacitate creatoare, ca 
astfel, alături de întregul popor, să ne aducem contribuția la mă
reața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre comunism.

Secretarul organizației de bazâ 
P C R
Traian MARTIN

Președintele comitetului 
sindicatului,
Constantin VÎLCEANU 

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Ioan AGEU
Secretarul organizației U.T.C., 
Vasiie HORJ

întreprinderea de transporturi 
auto Urges

către toate întreprinderile 
de transporturi auto

Lucrătorii din întreprinderea de transporturi auto Argeș, sub 
conducerea comitetului de partid, au raportat îndeplinirea prevede
rilor cincinalului 1971—1975 la transportul de călători în patru ani 
și două luni, iar la transportul de mărfuri — în patru ani 
și zece luni.

Dînd glas sentimentelor de încredere deplină în politica internă 
și externă a partidului și statului, ținînd seama de experiența do- 
bîndită pînă acum, colectivul nostru, în dorința de a contribui la 
realizarea și depășirea sarcinilor pe anul 1976, cheamă Ia întrecere 
toate întreprinderile de transporturi auto, luîndu-și următoarele 
angajamente :

— Depășirea planului la venituri brute din activitatea de trans
port cu 1.3 la sută, reprezentind 5 milioane lei, prin depășirea pro
ductivității pe tonă capacitate cu 3 la sută, creșterea coeficientului 
de utilizare a parcului cu 1 la sută și a coeficientului de utilizare a 
capacității cu 2 la sută.

— Depășirea eu 1,6 la sută a planului de mărfuri expediate, re
prezentind 250 mii tone, prin reducerea timpilor de staționare la 
operațiile de încărcare-descărcare, extinderea mecanizării și a teh
nologiilor moderne de transport.

— Depășirea planului la călători km cu 1,7 la sută, reprezen
tind 18,7 milioane călători km, prin creșterea parcursului mediu 
zilnic cu 2,7 la sută și creșterea coeficientului de utilizare a par
cului de autobuze cu 0.4 la «ută

— Depășirea productivității muncii pe lucrător cu 3 la sută, re
prezentind 2 593 tone km convenționale pe lucrător, prin realizarea 
indicelui de folosire a timpului de muncă în proporție de 99 la 
sută, întărirea disciplinei, organizarea de cursuri de calificare și 
perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor.

— Realizarea de economii la prețul de cost în valoare de 850 000 
lef prin : reducerea consumului de carburanți și lubrifianți cu 85 
tone benzină și 32 tone motorină ; a consumului de energie elec
trică cu 100 000 kWh și a consumului de combustibil pentru energia 
termică cu 11,0 tone convenționale ; economisirea de anvelope, prin 
depășirea normei de rulaj planificate, cu 1 Ia sută ; reducerea chel
tuielilor de reparații prin introducerea tehnologiilor moderne de 
Îmbunătățire a calității întreținerii și a reparațiilor și extinderea 
metodei schimburilor de agregate.

— Depășirea planului de beneficiu cu 2 la sută, reprezentind 
850 000 Iei.

Angajamentele pe care ni le asumăm le vom îndeplini în mod 
exemplar, aplicind pe scară largă metodele moderne de programare 
și dispecerizare a mijloacelor de transport, in vederea îmbunătățirii 
continue a calității prestațiilor, executării transporturilor în cele 
mai bune condiții, prin eliminarea evenimentelor rutiere și a acci
dentelor de muncă. Ne vom preocupa, de asemenea, de îmbună
tățirea condițiilor de lucru și de viață ale personalului prin ame
najarea a trei tunele de sudură la autobazele din Pitești, Cîmpu- 
lung, Curtea de Argeș, a unei stații de spălare-gresare mecanizată 
la autobaza 4 călători Pitești, a două platforme pentru întreținere- 
reparații, a unui cămin pentru nefamiliști de 220 locuri la Pitești, 
a unui dormitor de 100 de locuri la școala profesională de șoferi din 
Cimpulung. Vom asigura utilaje pentru protecția muncii, instalații 
și aparatură pentru școlile profesionale, în vederea perfecționării 
procesului de invățămint.

Avem deplina convingere că ecoul chemării noastre se va face 
din plin simțit în toate colectivele de muncă din unitățile de trans
porturi care vor depune eforturi susținute în vederea îndeplinirii 
și depășirii planului pe anul 1976. demonstrind atașamentul și de
votamentul față de conducerea partidului și statului, față de secre
tarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. hotărîrea neclintită de a în
făptui obiectivele celui de-al Xl-iea Congres al Partidului Comunist 
Român.
Secretarul comitetului de partid,
Tudor TEODOR
Președintele comitetului 
sindicatului,
Alexandru CHIROIU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Constantin POPA
Secretarul comitetului U.T.C., 
Gheorghe TUDOSE

losîM de cercetări si rnuder- 
nizări energetice București 

către toate unitățile de cercetare 
din țară

Prevederile Planului național unic de dezvoltare economico-so- 
cfală a Republicii Socialiste România pe anul 1976 stabilesc pen
tru cercetarea științifică din domeniul energetic sarcini deosebite 

privind creșterea gradului de folosire a resurselor, economisirea 
combustibililor și energiei, extinderea și intensificarea acțiunilor 
de asimilare a noi produse, perfecționarea continuă și folosirea 
pe scară largă a tehnologiilor care asigură utilizarea eficientă a 
resurselor de energie.

Unitate integrată de cercetare-proiectare tehnologică șl pro
ducție industrială, institutul și-a îndeplinit în cincinalul 1971—1971 
toate sarcinile care l-au revenit din planul de dezvoltare a ramurii, 
producția globală industrială prevăzută pentru cincinal fiind reali
zată în 4 ani, 2 luni și 18 zile.

Conștienți de faptul că anul 1976 marchează începutul cincina
lului revoluției tehnico-științifice, lucrătorii din Institutul de cer
cetări și modernizări energetice se angajează să-și sporească con
tribuția la introducerea progresului tehnico-științific. prin mobi
lizarea tuturor capacităților creatoare, prin intensificarea efortu
rilor întregului colectiv.

Răspunzînd cu însuflețire chemării secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a păși cu hotărire, din pri
mul an al cincinalului, la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, colectivul institutului cheamă la întrecere 
toate institutele de cercetare și se angajează :

A). In activitatea de cercetare și dezvoltare tehnologică

1. Să asigure realizarea de economii de combustibil în cen
tralele termoelectrice din sistemul energetio național de 50 000 tona 
combustibil convențional, prin valorificarea cercetărilor încheiate, 
avind ca obiect optimizarea funcționării, exploatării și introdu
cerea unor îmbunătățiri constructive la echipamentele energetice.

2. Să efectueze cercetări pentru reducerea consumului specific 
de combustibil, care să conducă Ia economii de 60 000 t.c.c./an.

3. Să efectueze cercetări pentru creșterea indicilor de utili
zare a gazului de furnal la C.E.T Galați, care să conducă la o 
reducere a consumului de hidrocarburi de 17 000 t.c.c./an.

4. Să realizeze, prin aplicarea în practică a cercetărilor înche
iate. avînd ca obiect gospodărirea rațională a resurselor de apă 
și optimizarea exploatării hidrocentralelor la nivel de cascadă, o 
producție suplimentară de energie electrică de 45 milioane kWh/an, 
Ia același consum de apă.

5. Să introducă și să extindă 4 tehnologii moderne în dome
niul producerii, transportului și distribuției energiei electrice, asi- 
gurînd astfel realizarea de economii în valoare de 33 milioane 
iei/an.

6. Să intensifice programul de asimilare In fabricație de In
stalații, echipamente și aparate, bazate pe concepție proprie, prin 
abordarea a 6 teme de cercetare și asimilare, care vor conduce 
la reducerea importului cu 1 milion iei valută/an.

7. Să realizeze prin forțe proprii utilarea cercetării cu aparate 
si utilaje de înaltă tehnicitate, in cadrul acțiunii de autoutilare, 
în valoare de 3 milioane lei.

8. Să sporească volumul și calitatea asistenței tehnice acordate 
unităților productive din ramură pentru realizarea unei înalte si
guranțe în funcționare a sistemului energetic national si pentru 
un înalt grad de continuitate în alimentarea consumatorilor, pre
cum și pentru punerea în funcțiune la parametrii proiectați a 
noilor obiective de investiții : volumul de asistentă tehn'că va 
fi de minimum 120 000 ore/an.

9. Să scurteze termenele de predare a lucrărilor de cercetare 
din planul pe 1976 cu 3 000 zile, realizind. totodată, un număr de 
15 lucrări suplimentare fată de plan.

B). In activitatea de producție sl microproducție

1. Să depășească planul Ia producția globală cu 4 la sută.
2. Să depășească planul de productie-marfă cu 3 la sulă, re

prezentind în principal echipamente necesare pentru automatizarea 
centralelor hidroelectrice, stațiilor și rețelelor electrice, extinderea 
rețelelor de telecomunicații, relee complexe de protecție pentru 
rețelele electrice — contribuind prin aceasta la reducerea efor
tului valutar cu 1 milion Iei valută.

3. Să asigure ea ponderea produselor noi și reproiectate puse 
în fabricație în anul 1976 să fie de 10 la sulă din volumul total 
al producției-marfă.

4. Să reducă cu 4 Ici cheltuielile de producție planificate la 
1 000 lei productie-marfă.

5. Să realizeze beneficii peste plan, la activitatea totală a in
stitutului. in valoare de 500 000 Iei.

Institutul de cercetări și modernizări energetice cheamă toate 
Institutele de cercetări din tară la întrecere pentru rezolvarea 
rapidă și eficientă a problemelor majore specifice ramurilor res
pective. pentru concentrarea eforturilor în direcțiile principale pre
văzute în Planul național unic de dezvoltare economico-sociaJă 
a Republicii Socialiste România pe anul 1976. pentru îndeplinirea 
plenară a sarcinilor care revin cercetării științifice in cincinalul, 
revoluției tehnico-științifice.

Chemăm în mod deosebit la întrecere institutele de cercetare 
pentru realizarea de tehnologii, utilaje și aparate care să asigure 
reducerea consumurilor specifice de combustibil și energie, acor
darea de asistentă tehnică destinată ridicării tehnicității și efi
cientei în activitatea ramurilor respective, dezvoltarea micronio- 
ducției rezultate din cercetări proprii și. în cazurile în care se 
justifică, pregătirea trecerii la o producție industrială proprie in 
institutele de cercetare.

Secretarul comitetului de partid,
Virgil ANGHELESCU

Președintele comitetului 
sindicatului,
ing. Dumitru STELESCU

Președintele consiliului științific, 
dr. ing.
Călin MIHAILEANU
Secretarul comitetului U.T.C.,
ing. Ileana BLINDA
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Ne oprim asupra unei probleme 

deosebit de importante pentru buna 
desfășurare a activității productive 
in unitățile economice, pentru reali
zarea sarcinilor de plan cantitative 
și calitative : asistența tehnică in 
schimbul de noapte. Se știe că din 
rațiuni economice, așa cum se pro
cedează și în alte țări. în vederea 
folosirii mai bune a capacităților pro
ductive și realizării unor sporuri mai 
accelerate de producție sau pentru 
grăbirea construcției unor obiective 
de investiții. în unități din industrie 
și pe șantiere de construcții activi
tatea este organizată in două sau trei 
schimburi. Esențial este insă ca. 
odată cu măsuri
le stabilite în sco
pul îmbunătățirii 
coeficientului de 
schimburi să se 
acționeze și in di
recția bunei orga
nizări a activității 
în fiecare schimb, 
începînd cu pre
zența la lucru și 
continuind cu mă
surile care vizea
ză aprovizionarea 
locurilor de mun
că. organizarea e- 
fectivă a lucru
lui. disciplina teh
nologică și disci
plina muncii. Iar 
pentru a crea toa
te aceste condi
ții tehnico-orga- 
nizatorice, pentru 
a asigura, în fapt.
obținerea unor randamente în schim
burile II și III la același nivel cu al 
schimbului I, un rol deosebit de im
portant revine asistenței tehnice.

Dar. concret, cine trebuie să asi
gure asistența tehnică ? Există, in 
acest sens, reglementări clare, care 
nu lasă loc echivocului, cuprinse in 
Decretul Consiliului de Stat privind 
stabilirea normelor unitare de struc
tură pentru unitățile economice, din 
martie 1973 Cităm din prevederile 
articolului 7 : Activitatea in secțiile 
de producție se desfășoară pe schim
buri. Ea este condusă de un șef de 
secție coordonator și de șefi de sec
ție pe schimburi. Șeful de secție 
coordonator îndeplinește și atribuția 
de șef de secție pe schimb. Șeful de 
secție coordonator, ajutat de ceilalți 
șefi de schimb, răspunde de asigura
rea condițiilor necesare pentru buna 
desfășurare a activității in toate 
schimburile, precum și pentru reali
zarea planului pe întreaga secție.

Cum sint respectate aceste regle
mentări ? însăși practica din nume
roase unități a dovedit că există o 
legătură directă între calitatea asis
tentei tehnice și rezultatele obținute 
In schimburile II și III Dar să ne 
oprim asupra cîtorva din con
statările făcute recent. în schimburile 
de noapte

Combinatul de oțeluri speciale din 
Tirgoviște. Au trecut mai bine de 

doi ani de cînd această Importantă 
unitate a siderurgiei noastre a în
ceput să producă. Doi ani în care ti- 
nărul colectiv s-a luptat cu o seamă 
de neajunsuri. Producția de otel os
cila de la o sâptămînă la alta, de la 
o zi la alta și chiar in aceeași zi. de 
la un schimb la altul. în ultimele trei 
luni însă, producția de otel s-a în
scris pe o linie continuu ascendentă, 
ajungînd în prezent la circa 800 tone 
oțel pe zi. Cum se explică această 
redresare ? — îl întrebăm pe directo
rul general al combinatului. Nicolae 
Ojovan.

— Nu exagerez cu nimic dacă spun 
că pe primul plan nu se situează

---------------ANCHETA

Cum este asigurată asistența 
tehnică în schimburile de noapte ?

De la reglementările în vigoare la realitatea din unele 
întreprinderi

măsurile tehnice, ci cele organizato
rice. Și. în principal, cele vizînd în
tărirea asistenței tehnice în schimbu
rile II și III. în toate schimburi
le găsiți în combinat. în fiecare 
secție, cel puțin 1—2 cadre tehnice 
cu experiență Cu alte cuvinte, am 
aplicat întocmai — deși tîrziu — 
prevederile legale privind asistenta 
tehnică în schimburile de producție. 
Acum, orice problemă tehnică, teh
nologică sau organizatorică poate fi 
rezolvată operativ și competent de 
către șeful de schimb din secție, la 
absolut orice oră din zi și din noapte.

Și asupra unor exemple de acest 
gen ne-am putea opri în continuare, 
în alte întreprinderi industriale. Este 
vorba, in esență, de o înțelegere ma
joră a unui imperativ al producției, 
este vorba de seriozitatea cu care 
conducerile acestor unităti. organiza
țiile de partid abordează problema 
asistentei tehnice în toate schimbu
rile.

Am ales și un caz mai puțin obiș
nuit pentru cititor in legătură cu 
tema abordată : asistența tehnică in 
schimbul de noapte pe un șantier de 
construcții. Da. căci pe o serie de 
șantiere se lucrează în schimburi 1

...Ora 21.00. pe șantierul de locuințe 
„Dărmănești" din Piatra Neamț. Pe 
schelele exterioare, la fiecare punct 
d“ lucru, se muncea cu spor. Ca în 
plină zi, muncitorii din schimbul II 

de la întreprinderea județeană de 
construcții montai își fac datoria. 
Ritmul realizărilor ajunsese la nive
lul celor înregistrate în schimbul I, 
iar în anumite puncte de lucru — la 
blocul K-9. cu 10 etaje — acest ritm 
era superior cu 5 procente. Se mun
cește din plin și la blocurile A-6 și 
A-3. Fiecare muncitor din schimbul 
II cunoaște bine ce are de făcut. 
Asistenta tehnică a schimbului de 
noapte este asigurată de Ing. Ale
xandru Damaschin și maistrul Ștefan 
Suteu. la stafia de betoane de mais
trul Eugen Constantin, iar la poligo
nul de prefabricate de către ingine-

„SCÎNTEII“--------------  

rul Nicolae Cristea și de Petre Spo- 
ric, șeful secției.

— Pornind de la constatarea că pe 
timp de noapte unele deficiente care 
apar în organizare și aprovizionare 
sint rezolvate mai greoi — ne spu
nea tovarășul Adrian Ghica — am 
luat măsura ca asistența tehnică nor
mală să fie dublată. îndeosebi în se
zonul rece, prin rotație, de către șefii 
de șantiere și de către oameni eu 
munci de răspundere din cadrul în
treprinderii care pot lua decizii ope
rative. ferme si în deplină cunoș
tință de cauză.

...Urmărim activitatea schimburilor 
II și III de la întreprinderea meca
nică „Ceahlăul", tot din Piatra 
Neamț. O primă constatare vizează 
randamentul muncii : realizările din 
schimburile II și III sint în mod 
frecvent cu mult sub nivelul celui de 
zi. Ne referim. în mod deosebit, la 
procentul de rebuturi care, de la o 
decadă la alta. în schimbul de noap
te. se menține între 4—6 la sută. La 
vopsitorie. multe piese ies de ne 
bandă fără a fi grunduite cores
punzător. în atelierul de debitare și 
presai se lucrează cu o productivi
tate cu mult sub cerințe : la montaj 
autostivuitoarele nu au funcționat 
timp de 5 zile în prima decadă a 
anului, iar la strungărie două ma
șini de rectificat stau defecte de mai 
multă vreme.

— Cum vă explicați această situație? 
— îl întrebăm pe Octav Monu, singu
rul cadru tehnic cu pregătire supe
rioară prezent in schimbul II, la lu
cru, la secția semănători aici, unde 
muncea sute de oameni.

— în primul rînd, există o slabă 
organizare a muncii. Și cine să În
drepte lucrurile dacă prezenta cadre
lor tehnice in schimburile II și III 
constituie o raritate ? în sectorul 
vopsitorie, spre exemplu, nu avem 
nici un specialist, iar la sudură și 
debitare-presaj întreaga asistență 
tehnică este lăsată pe seama unui șef 
de echipă. Acesta nu se mai poate 
ocupa de aprovizionarea locurilor de 

muncă, de înlă
turarea defecțiu
nilor care apar 
foarte frecvent la 
mașini etc., cu 
consecințe nega
tive asupra pro
ducției.

La rîndul său, 
maistrul Mihai Sa
va ține să ne pre
cizeze: „Datorită 
lipsei unei asis
tente tehnice co
respunzătoare. u- 
tilajele de trans
port se defectează 
foarte des și ast
fel căile de acces 
sint pur și sim
plu blocate cu 
piese. Lipsa de 
preocupare din 
nartea conducerii 
întreprinderii fată 

de organizarea muncii în schimburile 
de noapte a mers pîhă acolo incit, 
uneori, nu dispunem nici de sculele 
necesare desfășurării normale a pro
ducției".

în secția turnătorie, la cele peste 
60 de repere care se toarnă, asistența 
tehnică este asigurată de un inginer 
stagiar și un maistru. în schimb, am 
aflat că conducerea întreprinderii a 
facilitat unor maiștri toarte bine pre
gătiți. ca Gheorghe Vicol. T. Nica. Ion 
Mihăilescu și altora, care au lucrat 
în producție, să treacă in diferite 
munci administrative.

Sint cîteva fapte care pun în evi
dență o concluzie majoră : intre com
petența și calitatea asistentei tehnice 
în schimburile de noapte și rezulta
tele cantitative și calitative obținute 
in producție, in realizarea sarcinilor 
de plan există o legătură nemijlo
cită. Așa se justifică, de fapt, și re
glementările amintite privind asis
tența tehnică pe schimburi. Impor
tant este ca în fiecare unitate, orga
nizațiile de partid să acționeze pen
tru respectarea acestor reglementări, 
să se ocupe mai susținut de ridi
carea conștiinței și cultivarea spiri
tului de înaltă răspundere la toate 
cadrele tehnice chemate să asigure 
buna desfășurare a producției in 
toate schimburile.

Viorel SĂLĂGEAN 
Ion MANEA
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în agricultură, pe agenda priorităților:

în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și în în
treprinderile agricole de stat se lucrează intens la repa
rarea tractoarelor și a utilajelor care vor fi folosite la 
lucrările de primăvară. în chemarea la Întrecere adre
sată de mecanizatorii de la S.M.A. Furculești-Teleor- 
man către toate stațiunile pentru mecanizarea agricul
turii. aceștia s-au angajat să termine reparațiile pină 
la 1 februarie și să facă lucrări de bună calitate. Este 
un exemplu care trebuie urmat de toți mecanizatorii. 
Potrivit datelor furnizate de centrala de resort din Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină Ia 
10 ianuarie în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii 
au fost reparate 66 la sută din tractoare, 94 la sută din 
mașinile de administrat îngrășăminte chimice și de 
combatere a dăunătorilor. 89 la sută din cultivatoare, 
91 la sută din semănălorile pentru plante prăsitoare și 
70 la sută din cele pentru cereale.

Stadiul lucrărilor diferă însă de la o stațiune de me
canizare la alta, de la un județ la altul. în județele 
Argeș și Vilcea reparațiile sint în avans cu circa două

decade față de graficele stabilite, iar în județele Con
stanța. Caraș-Severin. Vrancea — cu o decadă. Cu totul 
altfel se prezintă situația in stațiunile din județele Ma
ramureș, Teleorman, Timiș, Vaslui, Brăila, unde trac
toarele au fost reparate în proporție de 58—63 la sută, 
nivel care se situează sub prevederile din grafice. A 
intîrziat și repararea semănătorilor pentru plante pră
sitoare. Aceste utilaje trebuiau să fie pregătite în tota
litate pînă la 1 ianuarie. Or, după o decadă de la acest 
termen, se constată că în județul Teleorman semănă- 
torile pentru prăsitoare au fost reparate in proporție de 
numai 74 la sută. Sibiu — 76 la sută. Buzău — 85 la 
sută. Tot pină la 1 ianuarie trebuia să se încheie și 
repararea cultivatoarelor, dar și la aceste utilaje se 
înregistrează mari restante. în special în stațiunile pen
tru mecanizare din județele Sibiu, Iași, Dîmbovița ș.a.

în rindurile care urmează ne vom referi la unele pro
bleme legate de desfășurarea lucrărilor de reparații in 
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul 
Buzău.

în județul Buzău se lucrează intens 
la revizuirea și repararea utilajelor. 
Ca urmare, in stațiunile Rimnicu- 
Sărat, Săgeata. Ziduri. Balta Albă. 
Poșta Cilnău ș.a. repararea tractoa
relor se află intr-un stadiu avan
sat, iar unele mașini, printre care 
grapele cu discuri, cultivatoarele, ma
șinile de împrăștiat îngrășăminte chi
mice, semănătorile pentru prăsitoare, 
sint pregătite în totalitate pentru a 
fi folosite la lucrările din cîmp. Este 
urmarea firească a bunei organizări 
a muncii, a faptului că mecanizato
rii au înțeles ce înseamnă ordinea și 
disciplina, au folosit din plin fiecare 
oră din program și s-au ajutat 
intre ei ori de cite ori a fost nevoie.

Situația nu-i pretutindeni aceeași 
in cele 18 stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Buzău ; la 
c°le din Glodeanu și Padina lu
crările sint întîrziate mult. La trac
toare. de pildă. în timp ce la S.M.A 
Ziduri reparațiile au fost efectuate 
în proporție de 79 la sută, la S.M.A 
Padina — nici măcar în proporție de 
50 Ia sută. Cum se explică aceste dife
rențe ? Simplu : lipsește — în ciujla 
unor diferite scuze — buna organizare 
a muncii la reparații, iar cadrele 
tehnice nu acordă la fața locului 
asistenta de specialitate. La secția 
din Cislău. de pildă, nu era prezent 
nici unul din cadrele de conducere 
Șeful secției de mecanizare era in 
concediu, iar mecanicul de întreți
nere plecase la o instruire. La Pa
dina ni s-a spus că șeful secției este 
pînă la magazia stațiunii de meca
nizare, dar aici nu era de găsit. în 

aceste condiții, mecanizatorii lucrează 
la întîmplare, iar atunci cînd au ne
voie de o îndrumare tehnică nu au 
cui să se adreseze.

O altă problemă se referă Ia 
adevărul exprimat de cifrele în
scrise in registrul operativ. Potri
vit situației înaintate trustului ju
dețean. la S.M.A. Padina mai erau 
de reparat, printre altele. 6 grape cu 
discuri, 8 semănători pentru prăsitoa
re. iar remorcile erau gata de mult. 
Or. numai la secția de mecanizare 

in secția nr. 12 a S.M A Rm. Sărat, județul Buzău mecanizatorii execută 
lucrări de reparații la mașinile agricole Foto : C. Stoicescu

Padina nu fuseseră reparate 20 grape 
cu discuri (majoritatea nici nu au fost 
demontate), 10 semănători pentru 
prăsitoare și 15 remorci. Tov. M. lo- 
nescu, directorul stațiunii. încerca să 
justifice aceste neconcordanțe min 
faptul că unele utilaje reparate In 
procent de 90—95 la sută au fost ra
portate ca fiind gata. Or, tractoarele 
și mașinile agricole pot fi considera
te reparate doar atunci cînd sint gata 
să intre in brazdă.

Ion TEODOR
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CULTURAL
In ciclul materialelor destinate participanților la cursul de infor

mare „Probleme actuale ale politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru", organizat in cadrul invățămintului politico-ideo
logic de partid, publicăm azi consultația la tema a IV-a din pro
gramul cursului : POLITICA INDUSTRIALĂ A PARTIDULUI. DO
CUMENTELE CONGRESULUI AL XI-LEA CU PRIVIRE LA DEZ
VOLTAREA FORȚELOR DE PRODUCȚIE ȘI REPARTIZAREA LOR 
“““A™ TE ZZZIZCZ.1ZL, ȚARII,JUDICIOASĂ PE TERITORIUL

Documentele de Importanță isto
rică adoptate de Congresul al XI- 
lea. definind direcțiile principale de 
acțiune pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism, 
pun în centrul preocupărilor dez
voltarea rapidă a bazei tehnico-ma- 
teriale a economiei naționale, pe te
melia industrializării. Subliniind 
marea însemnătate pe care o are 
înfăptuirea acestui obiectiv funda
mental, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta, în Raportul prezentat ia Con
gresul al XI-lea al partidului, că 
„in acest scop se vor urmări creș
terea în ritm înalt a forțelor de pro
ducție. precum și amplasarea lor ra
țională pe întregul teritoriu al țării. 
Va fi continuată cu fermitate poli
tica de industrializare socialistă pe 
baza cuceririlor științei și tehnicii 
contemporane".

Politica de industrializare răspun
de unei cerințe legice, unei necesi
tăți obiective a progresului economic 
și social. Pentru țara noastră, care 
a pășit la construirea noii societăți 
In condițiile unei dezvoltări econo
mice reduse, problema industriali
zării s-a pus cu o și mai mare acui
tate. ca singura cale pentru lichida
rea înapoierii economice și progre
sul rapid al țării, pentru dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei, inclu
siv a agriculturii, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului și asi
gurarea unei independențe și suve
ranități reale.

Este un merit Istoric al partidului 
nostru faptul că, aplicind creator 
învățătura marxfst-leninistă, a im
primat orientarea spre industrializa
re Imediat după eliberarea țării, a 
respins cu fermitate diferite con
cepții de esență retrogradă după 
care România ar fi trebuit să ră- 
mînă o țară agrară, redusă la rolul 
de furnizoare de materii prime și 
produse agricole, a situat, constant 
obiectivul 
centrului" 
nomice.

Potrivit 
tara noa'tră în diferitele etape ale 
construcției socialiste. P.C.R. a fun
damentat întregul ansamblu de op
țiuni și priorități, căile și mijloacele 
de industrializare a României. Ele
mentele fundamentale ale acestei 
strategii de largă perspectivă le-au 
constituit prioritatea acordată creării 
unei puternice industrii grele, dez
voltării industriei constructoare de 
mașini și a altor ramuri moderne 
de vîrf. stabilirea unor proporții ju
dicioase intre diferite compartimen
te ale economiei naționale, reparti
zarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării.

Decisivă pentru orientarea tării în 
direcția dezvoltării industriale mo
derne a fost perioada marcată de 
Congresele al IX-lea, al X-Iea și al 
XI-lea ale P.C.R. Pe baza analizei 
științifice, marxist-leniniste. a posi
bilităților reale și necesităților de 
dezvoltare ale țării noastre, ținind 
seama de experiența acumulată în 
anii construcției socialiste, tendin
țele progresului industrial pe plan 
mondial și perspectivelor cooperării 
economico internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus o contri
buție hotăritoare la elaborarea unei 
concepții strategice unitare. închega
te și de largă perspectivă privind in
dustrializarea României. Potrivit a- 
cestei concepții, progresul industrial 
presupune o amplă și intensă mobi
lizare a tuturor resurselor umane și 
materiale ale țării, folosirea lor în 
mod coordonat. în cadrul planului 
national unic, pentru creșterea ac
celerată a potențialului industrial și 

industrializării în „centrul 
întregii sale politici eco-

condițiilor concrete din

modernizarea structurii industriei 
prin încorporarea multilaterală a cu
ceririlor revoluției tehnico-știintifice 
contemporane, astfel încît să se 
poată realiza la produsele de bază 
producții pe locuitor și indici de efi
ciență comparabili cu cei din țările 
dezvoltate -industrial, iar economia 
românească să capete trăsăturile ca
racteristice unei economii moderne.

Justețea acestei orientări a fost pe 
deplin confirmată de viată. Dece
niul 1966—1975 se remarcă prin 
accelerarea creșterii producției in
dustriale și accentuarea rolului fac
torilor calitativi, intensivi, ai dez
voltării. prin îmbunătățirea sub
stanțială' a structurii industriei, 
România dobîndind trăsăturile unei 
țări industrial-agrare în plină dez
voltare. La capătul cincinalului re

veni- 
indus- 

la sută

cent încheiat, producția industrială a 
României este de aproape 33 de ori 
mai mare decît în anul 1938, perioa
da de vîrf a regimului burghezo- 
moșieresc. Procentul din 
tul național realizat de 
trie s-a ridicat de la 30—31 
în 1938 la circa 60 la sută.

Consecvent orientărilor de pînă a- 
cum, Congresul al XI-lea a înscris 
„dezvoltarea in continuare, cu prio
ritate, a industriei socialiste" între 
obiectivele fundamentale ale etapei 
următoare a istoriei României. 
„Crearea unei industrii puternice — 
se subliniază în Programul partidu
lui — este factorul hotăritor al fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a! ridicării continue a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului, al asigurării indepen
denței și suveranității țării".

Care sint trăsăturile specifice ale 
industrializării socialiste în etapa 
actuală ?

Ca și pînă acum, industrializarea 
este concepută ca opera poporului 
român, rezultatul propriilor sale e- 
forturi, al mobilizării ample a re
surselor materiale și umane ale tării, 
expresia cea mai pregnantă a aces
tui fapt constituind-o alocarea unei 
părți importante din venitul național 
pentru fondul de dezvoltare econo- 
mico-socială, pentru realizarea u- 
nui amplu program de investiții 
care însumează. în actualul cin
cinal. aproape 1 000 miliarde lei 
— aproape cit s-a investit în trei 
cincinale anterioare ; industriei I 
s-au alocat 2/3 din volumul total 
al investițiilor productive.

Tocmai pe această 
sigură 
tere a 
medie 
care 
România 
un dinamism industrial 
puternic. Această creștere rapidă va 
permite continua întărire a poziției 
conducătoare a industriei în econo
mie, sporirea ponderii ei în crearea 

bază se a- 
ritmurile înalte de creș- 
producției industriale — in 

pe an — 
continuare, 
țărilor cu 
deosebit de

11,2 la sută 
situează. in 

în rindul

venitului național, In realizarea re
producției lărgite și satisfacerea ne
voilor de consum ale populației, în 
dezvoltarea schimburilor economi
ce externe. Ritmurile înalte de 
creștere a producției, obținerea în 
actualul cincinal a unor sporuri 
anuale de producție pe locuitor, la 
principalele produse, în general 
asemănătoare sau chiar mai mari 
decît ale țărilor avansate economic, 
constituie factorul primordial menit 
să accelereze procesul de reducere 
și lichidare a decalajelor fată de a- 
ceste țări și astfel să asigure reali
zarea unuia din obiectivele majore 
ale Programului partidului — anu
me egalizarea nivelului de dezvol
tare a României cu cel al țărilor 
socialiste avansate din punct de ve
dere economic, apropierea țării 
noastre de statele industriale dez
voltate ale lumii.

O altă trăsătură distinctivă a 
industrializării țării constă în ac
centuarea procesului de moderniza
re a structurilor, prin orienta
rea fermă spre dezvoltarea puter
nică a ramurilor de înaltă tehnicitate, 
în măsură să valorifice în mod su

tehnico-econo- 
fabricarea în 
utilaje com- 
linii complete 
pentru diferite

perlor resursele de materii prime și 
munca socială. Grăitoare în acest 
sens este dezvoltarea intensă pe 
care o vor cunoaște industria con
structoare de mașini și industria 
chimică, aceste ramuri urmînd să 
realizeze, la nivelul anului 1980, 
aproape jumătate din producția in
dustrială a țării și mai mult de 50 
la sută din exportul României.

Determinind, în continuare, am
ple mutații la nivelul macrostructu- 
rilor, procesul de modernizare se 
extinde în interiorul ramurilor și 
subramurilor, pină la produs. Potri
vit programului de asimilare preco
nizat, în anul 1980 produsele noi și re- 
proiectate. vor reprezenta 45 la sută 
din volumul producției industriale. 
Spre exemplificare, amintim că
dezvoltarea industriei constructoa
re de mașini este orientată cu
deosebire spre realizarea de pro
duse cu parametri 
mici ridicați, spre 
cantități sporite de 
plexe, instalații și 
de mare capacitate 
ramuri ale economiei, mijloace de 
calcul și automatizare, aparatură 
de măsură și control etc.

Dezvoltarea prioritară a ramuri
lor și subramurilor de înaltă tehni
citate va asigura transformarea ra
dicală. pe baze moderne, a indus
triei, îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități economice, crește
rea accelerată a productivității 
muncii.

Un factor determinant al creșterii 
și modernizării industriei în noul 
cincinal îl constituie incorporarea in 
producție a celor mai avansate cu
ceriri ale științei, transformată în 
tot mai mare măsură într-o forță 
nemijlocită de producție. Este reve
latoare în acest sens definirea ac
tualului cincinal drept „cincinalul 
revoluției tehnico-științifice". Ca o 
pîrghie decisivă în realizarea aces
tei sarcini, Directivele Congresului 
al XI-lea evidențiază intensificarea 
activității de cercetare științifică. 

orientarea ei cu prioritate spre lăr
girea bazei proprii de materii pri
me, diversificarea și modernizarea 
producției, asimilarea de noi pro
duse care valorifică mai bine resur
sele naturale și fac posibilă obține
rea unor randamente superioare în 
exploatare, perfecționarea continuă 
a tehnologiilor. Semnificativ este 
faptul că, în perioada 1976—1980, 
valorificarea în producție a rezulta
telor cercetătorilor noștri va 
permite ca 80 la sută din totalul 
tehnologiilor noi și perfecționate, 
prevăzute pentru obiectivele de in
vestiții planificate, să fie de concep
ție proprie.

O caracteristică deosebit de im
portantă a industrializării în actua
la etapă o constituie. în continuare, 
repartizarea rațională, armonioasă a 
forțelor de producție pe teritoriul 
țării. Este de remarcat însă că acest 
proces se va accentua considerabil, 
prin realizarea unor ritmuri mai 
înalte de industrializare în județele 
mai puțin dezvoltate. Dacă în 1975, 
34 județe au realizat o producție 
industrială de peste 5 miliarde lei 
(față de 21 județe in 1970 și numai

10 în 1965) pînă în 1980 nu va mai 
exista județ cu producție industria
lă mai mică de 10 miliarde lei.

Vasta acțiune de sistematizare a 
teritoriului în curs de desfășurare, 
elaborarea planului în triplu profil 
— teritorial, de ramură și departa
mental — asigură o mai bună core
lare și armonizare a obiectivelor și 
sarcinilor dezvoltării economiei în 
ansamblu și în fiecare zonă in par
te. Astfel, s-a avut în vedere ca în 
centrele în care predomină ramu
rile industriei grele, să fie amplasa
te obiective din industria textilă, de 
confecții și tricotaje, pentru ocu
parea forței de muncă feminine 
disponibile, ca într-un număr de 
orașe lipsite de industrie sau cu un 
potențial economic redus să fie am
plasate obiective ale industriei re
publicane etc. Amplasarea noilor 
obiective pe platforme industriale 
asigură restrîngerea la strictul ne
cesar și utilizarea eficientă a supra
fețelor de teren afectate obiective
lor industriale, precum și economii 
însemnate de investiții.

Progresul industrial rapid al țării 
în actualul cincinal va avea ample 
consecințe pozitive pe planul dez
voltării sociale. In primul rind vor 
fi asigurate posibilități sporite pen
tru crearea de noi locuri de muncă 
de înaltă productivitate — 1—1.2 
milioane, din care 60 la sută în in
dustrie. ceea ce va îmbunătăți sim
țitor repartizarea și folosirea resur
selor de muncă pe ansamblul ra
murilor economiei naționale. Astfel, 
în cursul actualului cincinal, popu
lația ocupată în industrie va depăși, 
pentru prima dată în istoria tării, 
pe cea ocupată în agricultură, care 
se va reduce la 27—28 la sută din 
totalul populației ocupate fată de 
aproape 40 la sută cit a fost în cin
cinalul recent încheiat.

Dezvoltarea industrială va avea 
totodată un rol hotărîtor în crește
rea rîndurilor clasei muncitoare, 
precum șl ale intelectualității teh

nice. Progresele industrializării vor 
crea condițiile și vor permite să se 
înainteze tot mai mult pe calea 
ștergerii treptate a deosebirilor 
esențiale dintre munca fizică și 
munca intelectuală, dintre condițiile 
de muncă ale oamenilor muncii de 
la orașe și de la sate, a omoge
nizării structurii societății noastre, 
vor stimula creșterea gradului de 
urbanizare, vor asigura o conside
rabilă ridicare a nivelului general 
de civilizație și îmbunătățirea ni
velului de trai material și spiritual 
al întregului popor.

Strategia industrializării definită 
de Congresul al XI-lea precizează 
cu claritate căile și mijloacele, di
recțiile de acțiune prin care poate 
fi asigurată dezvoltarea în ritm 
rapid și modernizarea industriei 
naționale. Caracteristic tuturor a- 
cestor creșteri este faptul că ele 
urmăresc dezvoltarea producției în 
cea mai mare parte pe seama fac
torilor calitativi, intensivi.

Intre principalele direcții de ac
țiune se înscrie lărgirea bazei de 
materii prime, de combustibili și 
energie, concomitent cu gospodări

rea rațională șl valorificarea supe
rioară a acestora. In noul cincinal au 
fost alocate însemnate fonduri de 
investiții pentru intensificarea acti
vității de prospectare și identificare 
a noi resurse de materii prime și 
energie, urmărindu-se punerea în 
valoare a tuturor resurselor posibile 
— inclusiv a celor cu condiții mai 
grele de exploatare și mai sărace în 
substanțe utile.

In același timp, cincinalul orien
tează cu fermitate eforturile în di
recția reducerii substanțiale a nor
melor de consum, a dimensionării 
tuturor consumurilor în 
unui sever regim de 
Astfel, creșterii cu 69 
producției industriale îi 
de sporirea consumului 
energie primară cu numai 31 la 
sută, iar de energie electrică cu 42

spiritul 
economii, 
la sută a 
corespun- 
intern de
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lemnulul 
urmează 
creșterii 

de valo-

Directi-
(6,7—7,2

intensă

la sută ; în Industria 
întregul spor de producție 
să se realizeze pe seama 
cu 45 la sută a indicelui 
rificare a masei lemnoase.

O direcție principală de preocu
pări trebuie să o constituie utiliza
rea deplină a capacităților de pro
ducție. Importanța acestei sarcini 
rezultă clar din faptul că aproape 
70 la sută din întreaga producție 
industrială a anului 1980 urmează 
să se obțină pe seama capacităților 
existente la finele anului 1975.

Un rol determinant în sporirea 
producției și eficienței economice 
in industrie are ridicarea neconte
nită a productivității muncii. Așa 
cum s-a stabilit la Plenara C.C. al 
partidului, din iulie 1975, produc
tivitatea muncii urmează să crească 
in industrie într-un ritm mediu 
anual de cel puțin 9,1 la sută, mult 
superior celui prevăzut în 
vele Congresului al XI-lea 
la sută).

Paralel cu mobilizarea
a eforturilor proprii ale poporului 
român, în dezvoltarea industrială 
a țării un rol important au înde
plinit și îndeplinesc dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a relațiilor 
de colaborare cu țările socialiste, 
adîncirea cooperării cu aceste țări, 
menite să contribuie la egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare econo
mică — expresie concretă a în
trajutorării tovărășești, internațio
naliste — precum și extinderea și 
diversificarea relațiilor economice 
reciproo avantajoase cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate cele
lalte state ale lumii, indiferent de 
orînduirea socială. Eforturile pen
tru amplificarea relațiilor e- 
conomice internaționale, pentru 
o mai activă participare a 
țării noastre la diviziunea in
ternațională a muncii își găsesc 
reflectare în ritmul de creștere a 
exportului prevăzut de noul cin
cinal — cu mult mai rapid decît 
ritmul sporirii producției indus
triale.

Rodnicia politicii de Industriali
zare, impulsul pe oare ea îl va da 
șl de 
mice 
țării, 
velul
industrial ale lumii reflectă o dată 
mai mult înaltul spirit de răspun
dere cu care partidul nostru își în
deplinește rolul de forță politică 
conducătoare a națiunii. Nici un 
efort nu este prea mare spre a în
făptui această politică, pe 
corespunzătoare intereselor 
ale poporului român, ale 
generale a socialismului.

aici înainte înfloririi econo- 
și sociale a tuturor zonelor 
apropierii României de ni- 

economic al statelor avansate

deplin 
vitale 

cauzei

Ion DESMIREANU
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la marea adunare populară, 
Ed. politică, 1975, p. 17—20. 
P.C.R. și Consiliului Suprem 

' ’ 21—22 iulie, Ed.

o „BĂLCESCU — IN MEMO
RIA POETICĂ VÎLCEANĂ" 
este genericul serii de poezie 
organizate recent la Rm. Vilcea. 
în fața unui numeros public, 
poefii locali au recitat poeme 
dedicate de ei marelui revolu
ționar. o „AUZIT-AM DIN 
BĂTRÎNI" este titlul unei vo
luminoase culegeri de folclor 
muzical-literar apărută la Satu- 
Mare. sub semnătura profesoru
lui Paul Vacarciuc (grafica : 
Lucian Cociuba). Lucrarea cu
prinde 80 de cîntece — doine, 
cintece de leagăn, de nuntă, de 
dragoste, variante locale ale 
Mioriței — culese din zonele 
Oaș, Codru și Valea Someșului.

e „MĂRTURII ISTORICE ALE 
CONTINUITĂȚII POPORULUI 
ROMĂN ÎN JUDEȚUL VRAN- 

, CEA" este o expoziție itineran
tă care cuprinde aproape 100 
de documente și care a fost 
prezentată pînă acum in orașele 
Adjud și Panciu. Recent, expozi
ția a poposit în holul întreprin
derii de confecții din Focșani, 
o AGENDĂ MEHEDINȚEANĂ. 
Consfătuiri cu intelectualii de 
la sate au loc în întregul județ, 
organizate pe comune și consilii 
inter-cooperatiste. Tema : „Sar
cina intelectualilor, izvorită din 
programul ideologic adoptat de 
cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român". 
Brigăzi artistice în competiție, 
între 15 ianuarie și 1 aprilie, în 
localitățile județului Mehedinți 
se desfășoară competiția brigă
zilor artistice in întreprinderi, 
instituții, comune, unități ale 
cooperației meșteșugărești, licee 
și școli profesionale. Concursul 
celor mai bune brigăzi artistice 
se desfășoară sub semnul îmbu
nătățirii repertoriale, al înfiin
țării de noi formații. Un fes
tival al lăutarilor din județ. în
trecere artistică originală la 
care participă tarafuri, o or
chestră de muzică populară, o 
fanfară. își propune valorifica
rea folclorului local, a cîntecelor 
de viață nouă, o mai bună cu
noaștere a tradițiilor muzicii 
instrumentale locale.

o EMINESCIANA. La Teatrul 
de dramă și comedie din Con
stanta a avut loc un spectacol 
omagial prilejuit de aniversarea 
Iui Mihai Eminescu. Actori si 
soliști ai teatrelor constăntene 
au recitat poezii, au interpre
tat cîntece pe versurile marelui 
poet.
• AGENDA ARĂDEANĂ:Ex

poziția județeană de artă plastică 
a amatorilor deschisă în sala 
„Forum" din Arad, reunește 
lucrările a 23 de artiști plas
tici din municipiu și din județ. 
„Dialogul generațiilor" : con- 
curs-spectacol de folclor și de 
obiceiuri tradiționale care reu
nește, in aceste zile, la Pecica, 
Șicula, Șepreuș. Chișineu Cnș, 
Păuliș, Lipova, Bîrzava. Săvirșin 
și Birchiș formațiile artistice ale 
tuturor căminelor culturale și 
caselor de cultură arădene. La 
librăria „Ion Slavici" din Arad a 
avut loc lansarea cărții „Poves
tiri cu Avram Iancu", apărută 
recent in editura „Ion Creangă" 
din București sub semnătura lui 
Vitalie Munteanu. publicist ară
dean « LA CENTRUL JUDE
ȚEAN DE PROIECTĂRI din 
Suceava s-a deschis o expoziție 
de pictură, grafică și caricatură, 
reunind lucrări ale artiștilor 
plastici locali Doina Catargiu, 
Viorel Corodescu și Mihai Pin- 
zaru ® PREMIERĂ PE ȚARĂ : 
la teatrul „Victor Ion Popa" din 
Birlad : piesa „Platon" de Du
mitru Solomon, a treia premie
ră a actualei stagiuni. Vor urma: 
„Referat pentru aprobat ferici
rea" de Nicuță Tănase si „Tar- 
tuffe" de Moliere.

0 piesa istorică—la două teatre naționale anna tamăS: Expoziție de tapiserie
După .,Tudor din Vladimir!" șl „Zodia Taurului", dramaturgul 

Mihnea Gheorghiu se oprește, prin drama „Capul", asupra unei alte 
personalități a istoriei noastre : Mihai Viteazul. Pe urmele lui Băl- 
cescu — pe care îl și aduce în scenă — autorul redeschide „sfînta 
carte" care evocă „luptele uriașe pentru libertate și unitate națională, 
cu care românii, sub povața celui mai vestit și mai mare din voievozii 
lor, incheiară veacul al șaisprezecelea".

„Capul" recreează istoria unui destin tensionat și făurit de o mare 
voință, monumental și complex, desprins parcă din opera marelui Will. 
Dar, opus unui Richard, unul Henric — fascinați de coroană — MihaL 
Viteazul caută puterea în numele voinței dobîndirli libertății, inde
pendenței și unității neamului din care face parte. Se propune, astfel,

o meditație asupra Istoriei, a lui Mihai, intr-o viziune contemporană 
și intr-o inedită formulă dramaturgică. în această viziune, timpul pie
sei este istoria omenirii, spațiul ei material de desfășurare — pămîn- 
tul, lumea, iar cel spiritual — conștiința spectatorului contemporan. 
Citatul, asociațiile, analogia, alături de părți strict originale, de cîn
tece și ritualuri populare, de fragmente de poeme și de nuvele clasice 
sau din „cronica shakespeareană" (de pildă, tulburătorul „A fi sau a 
nu fi") ori din devize contemporane („Patria sau moartea !“) slujesc 
intenției generoase de a-1 situa pe Mihai în contextul istoriei și al 
marii literaturi universale și, prin aceasta, de a-1 apropia de viziunea 
acestui erou in conștiința contemporanilor.

La București
Trebuie spus de la bun început că, 

în acest spectacol, emoția, vibrația pa
triotică izvorăsc și din „descoperirile" 
culturale ale spectatorului, a cărui 
memorie literară, istorică, politică de
vine ea însăși personaj important, 
spectatorul fiind implicat direct in 
desfășurarea acestei „drame-specta- 
col" propuse unei reprezentări după 
formula „teatrului în teatru". Un mod 
de a educa spectatorul, de a-i cultiva 
gustul estetic și. totodată, o generoasă 
premisă de spectacol modern.

Ingeniosul scenariu a creat re
gizoarei Letiția Popa, scenografei 
Elena Ionescu și unui valoros colec
tiv al Naționalului bucureștean pri
lejul unei rodnice munci de atelier. 
Crearea spectacolului a început — 
ceea ce se întîmplă mai rar — de 
la imaginarea spațiului — semicir
cular — al reprezentării ; de la de
limitarea diferitelor locuri de joc — 
cu funcții multiple ; de la estimarea 
(anticipativă) a raporturilor scenă- 
spectatori. atît de importante pentru 
ecoul, pentru retrăirea „publică" a 
textului. I s-a prilejuit regizoarei — 
apreciată îndeosebi pentru realizările 
de pe micul ecran — una dintre cele 
mai interesante și reușite montări 
ale carierei sale. Ea a intuit cu 
finețe deschiderile textului, dimen
siunile lui evocative, dar și cele 
demonstrative și le-a susținut sce
nic prin imagini, prin metafore 
de mare plasticitate și putere de șoc 
ce se succed într-un ritm susținut, 
viu. el însuși spectaculos. Montarea 
fructifică, cu succes, sugestiile de 
„teatru în teatru" ale textului. Echi
pa de interpret! a Naționalului re
unește. alături de N. Gr. Bălănescu, 
C. Dinulescu. Emil Liptac, Al. Has-

naș, nu numai pe Costel Constantin 
— excelent, patetic, omenesc și mă
reț in rolul lui Mihai — și pe Si
mona Bondoc — remarcabilă în cele 
cite va partituri ce îi revin — ci și 
pe foarte tinerii Gheorghe Visu, Olga 
Delia Mateescu și Emil Mureșan.

Majoritatea lor interpretează suc
cesiv mai multe și variate roluri — 
citeva chiar profund diferite, cu 
admirabilă dezinvoltură — concepînd 
cînd un joc grav, interiorizat, cind 
unul detașat, ironic, spiritual. Exis-

La Craiova
Teatrul' din Bănie, unde Mihnea 

Gheorghiu debutase acum două de
cenii. ca dramaturg, cu „Tudor din 
Vladimiri", și-a serbat cele 125 de 
stagiuni de venerabilă existență 
montînd o lucrare a aceluiași autor. 
Tot istorică și tot dedicată unui erou 
esențial al duratei românești. Acest 
fapt, fie considerat și in treacăt, 
prilejuiește interesante meditații, 
demne de comunicat, chiar cu riscul 
„trădării" recenziei propriu-zise.

„CAPUL" de Mihnea GHEORGHIU

tă, la această echipă, o vizibilă plă
cere a interpretării, a jocului cu con
vențiile scenice, o mare bucurie a 
schimbării „măștilor".

în chip fericit, sentimentul domi
nant, după vizionarea acestui spec
tacol dinamic și spiritual, este unul 
de autentică și emoționantă trăire 
patriotică.

Prin drama „Capul" de Mihnea 
Gheorghiu, Teatrul Național din 
București și-a inaugurat cea de-a 
treia sală. Inaugurare exemplară — 
atita vreme cît noul cadru material 
favorizează o experiență spectacula
ră deosebită. Inaugurare exemplară 
— atita vreme cît, cum ar spune 
Mihail Kogălniceanu (și iată-ne și 
pe noi în plină voluptate a citatu
lui) : „la sală nouă" aflăm „oameni 
noi și legi noi" — soluții teatrale 
pline de prospețime și surpriză, cu 
puternic ecou în conștiințe.

Natalia STANCU-ATANASIU

Unele se referă la evoluția autoru
lui : de la poemul cu suflu de bala
dă gorjeană din urmă cu douăzeci 
de ani, trecind prin exercițiul de 
frescă stilizată al „Zodiei Taurului", 
pentru a ajunge la recenta „spune
re" teatrală care filozofează lapidar 
și direct, prin o mie de „guri de 
aur", asupra Istoriei... Nu evocăm 
aceste etape spre a le compara va
loric. Observăm doar permanenta 
preocupare a autorului pentru a-și 
acorda mijloacele la necesitățile 
„timpului dat", ceea ce, credem, este 
esențial pentru un dramaturg care-și 
consideră creația în primul rind un 
act politic.

Alte gînduri privesc evoluția Na
ționalului craiovean. Oricit ar părea 
de formală observația, amintim mai 
întîi „condiția de loc" : această su
perbă sală și mai cu seamă această 
superbă scenă dăruite craiovenilor in 
răstimpul ultimului cincinal. Nu este 
vorba, neapărat, de emoția, reală, pe 
care ne-au provocat-o spațiile am
ple, văzduhul scenic generos — alu
zie la necuprinsul timpului istoric — 
în care se desfășoară spectacolul. Și

nici, neapărat, de manevrarea fără 
cusur a excelentelor mijloace tehnice 
— electrice, electronice, mecanice — 
puse în mișcare pentru împlinirea 
unui gînd regizoral care a vizat 
amploarea. Este vorba, pur și 
simplu, de emoția pe care ne-a tre
zit-o gîndul că o asemenea viziune 
(la fel de potrivită textului abor
dat — deschis unei infinități de solu
ții — ca și o tratare intim-colocvială) 
nu s-ar fi putut concretiza în 
condițiile vechii scene ori s-ar fi 
concretizat parțial, aluziv...

în condițiile de acum însă, jubi
leul „Casei Theodorinilor" a putut 
fi onorat printr-o reprezentație isto
rică monumentală. Dar nu una din
tre cele numite, în mod peiorativ, 
„de mare montare" (de fapt „decor" 
nu există). ci una de largă 
respirație a mesajului patriotic, de 
mare anvergură în proiecția — uma
nă și de simbol — a eroului evocat. 
Spectacolul craiovean (regia : M. Cor- 
nișteanu : coregia și scenografia : 
Florica Mălureanu ; lumini : Vadim 
Levinski ; interpreți : întregul tea
tru) desenează fiecare moment ca 
pe o mare și mișcătoare stampă de 
epocă, expresivă fiecare prin cite un 
accent menit să exprime tîlcul poli
tic filozofic, psihologic propus de 
autor și, totodată, culmea emoțională 
a momentului. întreaga echipă evolu
ează cu autentic fior, cu simț al 
statuarului și cu un patetism ne
retoric.

O concepție la care publicul — e- 
lement esențial în acest spectacol — 
aderă deplin, de vreme ce, odată cu 
accentul final, într-un tulburător im
puls spontan, întreaga sală intonează 
împreună cu interpreții, imnul în
chinat eroilor care au fost, care sint 
încă, și-or fi cit neamul românesc.

Un spectacol vibrant care poate 
consacra — de ce nu ? — un „stil" 
al venerabilei și atît de tinerei sce
ne craiovene. teatru în care, după 
cum mărturisește' Aristizza Roma
neses spectacolele cu piese istorice 
românești erau anunțate cetății prin 
lovituri de tun.

Petre DRAGU

Noua expoziție perso
nală de tapiserie de la Ga
leriile de artă ale muni
cipiului București o im
pune încă o dată atenției 
generale pe Anna Tamâs 
ca pe o creatoare sigură 
pe mijloacele ei. Această 
siguranță a exprimării — 
apanaj al lucrului între
prins cu regularitate — 
imprimă, și de această 
dată, o anumită egalitate 
și unitate expoziției.

Membră a filialei Uniu
nii artiștilor plastici din 
Tg. Mureș, Anna Tamâs a 
înregistrat, începind din 
1970 (de la absolvirea In
stitutului de arte plastice 
din Cluj-Napoca) o bogată 
activitate artistică. Citeva 
premii de prestigiu, pre
zența lucrărilor la impor
tante expoziții de artă 
decorativă în țară și în 
străinătate, au făcut ca 
numele ei să fie din ce în 
ce mai cunoscut.

Deschisă la un interval 
relativ scurt după o altă 
expoziție personală de am
ploare, organizată la Tg. 
Mureș, prezenta manifes
tare aduce nu numai citeva 
lucrări care au figurat în 
acea expoziție, ci și carac
teristici care conferă uni

tate și stil tapiseriilor sale. 
Am regăsit, deci, pe sime- 
zele galeriei municipiului, 
lucrări de dimensiuni mo
numentale, cu accente gra
ve, meditative, pe care le 
cunoșteam din manifes
tări anterioare ; am regăsit 
aceeași seriozitate și stă
ruință cu care artista s-a 
aplecat asupra materialu-

gen artistic tradițional — 
tapiseria ; o demonstrație 
concludentă a calităților ei 
de limbaj comunicant. E- 
locvența simplă a unei lu
crări ca „Horă" demon
strează. de exemplu. un 
mod de a povesti grafic, 
extrem de viabil, care nu 
alunecă in ilustrativ ci, 
dimpotrivă, eliminînd din

lui folosit în dorința unei 
articulări armonioase, echi
librate a formelor și culo
rilor. O anumită constanță 
în alegerea și dispunerea 
formelor, în tratarea lor, 
atestă încă o dată faptul 
că artista a ales calea 
simplității, socotind-o cea 
mai potrivită pentru a 
se exprima. Mari compo
ziții de dimensiuni mo
numentale precum ,,Mi
hai Viteazul", „Ielele-fe- 
tele pămîntului". „Echi
libru" etc. sint rezultatele 
unei prelucrări a subiecte
lor în concordanță cu legi
le artei decorative. Ele con
stituie o demonstrație eloc
ventă a modernității unui

imagine tot ceea ce ar fi 
putut apărea parazitar, se 
rezumă la simplitatea unor 
siluete desprinse, parcă, de 
pe străvechi vase de lut.

Este vorba, în elaborarea 
acestor lucrări, de un pro
ces lăuntric de trecere atit 
a datelor naturii (motivele 
de inspirație vegetală sini 
frecvente) cît și a bogăției 
tradiției folclorice, prin- 
tr-un filtru selectiv și for
mativ. de o asimilare a lor 
care a furnizat conținutul 
incorporat în formă. Mi
nuția și finețea țesăturii 
care atestă legături cu o 
întreagă tradiție a scoarței 
populare românești se îm
bină cu fertile căutări ale 
gindirii plastice actuale.

Faptul că Anna Tamâs 
este, de cițiva ani, pictor 
scenograf la Teatrul cje 
stat din Tg. Mureș a con
tribuit la rezolvarea unor 
frămintări creatoare, în 
sensul abordării mai cura
joase a unor probleme spa
țiale, al stabilirii unui dia
log mai evident intre om 
și mediul înconjurător. 
Plastic, aceste experiențe 
au tradus in desen și cu
loare gustul pentru subti
litatea relațiilor, pentru fi
nețea raporturilor, a pro
porțiilor, pentru integrarea 
și raportarea siluetelor în 
spațiu. Indiferent de titlul 
pe care îl poartă (cele mai 
multe se intitulează sim
plu : „Compoziție") lucrări
le expuse acum lasă loc li
ber unor reacții și interpre
tări posibile. Spațiile libere, 
spații ale meditației, bine 
dozate și gindite, dobindesc 
o astfel de funcție. Aparen
ta simplitate ascunde o 
muncă atentă și asiduă 
pentru organizarea ritmică 
a suprafețelor în vederea 
realizării unor ansambluri 
in care se acordă fibrei 
textile funcții artistice.

Marina PREUTU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: yÎNĂTORII DE INCENDII
Producție a studiourilor engleze. Cu : Chad Everett, Anjanette Comer, Keith 

Barron, Joanne Dainton. Regia : Sidney Hayers.
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Excelenței Sale Domnului
DIDIER RATSIRAKA

Președintele Republicii Democratice Madagascar
Cu ocazia Investirii dumneavoastră ca președinte al Republicii Democra

tice Madagascar vă transmit, în numele guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și 
fericire personală și de mari succese în activitatea viitoare dedicată prospe
rității poporului malgaș.

îmi exprim convingerea că bunele relații stabilite între popoarele noastre 
vor cunoaște o puternică dezvoltare, pe multiple planuri, în interesul re
ciproc, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

încheierea lucrărilor colocviului
privind noile forme de învățămînt superior din Europa

Primire la Consiliul Central al U. G. S, R. TELEGRAME EX T E R NE

Joi s-au încheiat în Capitală lucră
rile colocviului privind noile forme 
de învățămînt superior din Europa, 
organizat de Centrul european pentru 
învățămînt superior al UNESCO, 
cu sediul la București.

Specialiști din 15 țări europene s-au 
referit, timp de trei zile, la experien
ța acumulată cu privire la organiza
rea unor structuri și forme noi de 
învățămînt superior destinate în pri
mul rind asigurării accesului larg la 
studii universitare al tinerilor și a- 
dulților care lucrează și învață în a- 
celași timp. Intervențiile participan- 
ților au reliefat posibilitatea clasifi

_______________________________ »

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Direcția circulație din Inspectoratul General 

al Miliției

A reînceput școala - 
atenție la copii!

A început un nou trimestru școlar. 
Milioane de elevi de la orașe și sate 
impinzesc din nou străzile și apar 
frecvent în mijloacele de transport în 
comun. Prezenta tumultuoasă a co
piilor și tinerilor in traficul rutier 
obligă la o serie de măsuri preven
tive de natură să-i ocrotească de pe
ricolul accidentelor. Luni, de pildă, 
chiar în prima zi de școală, după va
canta de iarnă, eleva Mihaela Otilia 
Dițiu din Oradea a fost grav acciden
tată, din cauză că a traversat strada 
în fugă prin fața unei mașini. Se re
comandă conducerilor școlilor să ia 
măsuri pentru supravegherea venirii și 
plecării copiilor la și de la cursuri. Tn 
acest scop, este necesar să se asigure 
activizarea patrulelor școlare de cir
culație, să se reamintească școlarilor 
regulile pe care trebuie să le respecte 
in calitate de pietoni sau pasageri ai 
mijloacelor de transport in comun și 
să se precizeze din nou. îndeosebi ce
lor din primele clase, locurile pe unde 
pot traversa străzile în siguranță. La 
rîndul lor. părinții trebuie să-i învețe 
pe copii să circule numai pe trotuare, 
iar în lipsa acestora pe poteci sau pe 
marginea din stînga a drumurilor, și 
să nu sc joace pe mijlocul șoselelor. 
Conducătorii tuturor autovehiculelor 
sint obligati să circule cu viteză re
dusă Ia intilnirea indicatorului „A- 
tentie Ia copii", acesta fiind instalat 
in apropierea tuturor școlilor și gră
dinițelor, precum și în alte locuri 
frecventate de copii.

Și remorcile 
pot provoca accidente

Tot mai multe remorci tractate de 
autocamioane și tractoare se depla
sează pe drumurile publice. Impor
tanța economică a acestora este evi
dentă. Ele măresc capacitatea de 
transport rutier. Asigurarea stării teh
nice a remorcilor — funcționarea sis
temului de frînă. a luminilor de po
ziție și de semnalizare a schimbării 
direcției de mers, starea pneurilor, 
închiderea obloanelor și verificarea 
temeinică a sistemului de prindere a 
autovehiculului trăgător — constituie 
obligații legale ce revin deținătorilor 
de parcuri auto. Orice neglijentă în 
această privință, oricit de mică, poate 
genera un accident de circulație cu 
urmări dintre cele mai grave. Zilele 
acestea, de exemplu. Ion Cornel Pău- 
nescu circula pe raza comunei Slăti- 
oara cu tractorul 41-VI-1719, al S.M.A. 
Berbești. județul Vîlcea. Desprinzin- 
du-se inelul de fixare a remorcii, 
aceasta s-a deplasat spre stînga ră
nind grav o femeie. Un accident care 
putea fi evitat dacă cei însărcinați
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LA SINAIA
PÎRTIA DE BOB A FOST DATĂ ÎN FOLOSINȚĂ

După cum s-a anunțat, tn zilele de 
24 și 25 ianuarie a.c., la Sinaia se va 
desfășura campionatul european de 
bob pentru tineret. Pîrtia betonată, 
pe care vor avea loc întrecerile, a fost 
recepționată zilele trecute și pre
gătită pentru primele antrena
mente. Primarul stațiunii Sinaia, 
Constantin Neagu. ne-a dat cî- 
teva amănunte asupra noului o- 
biectiv sportiv. Amplasată în zona 
Furnica, la o altitudine de 1 250 de 
metri, pîrtia de bob reprezintă un 
obiectiv sportiv întrunind calitățile 
necesare oricăror competiții naționa
le și internaționale. Lungimea ei 
este de 1 600 de metri, cu o dife

în masivul Ciucaș
RALIU NAȚIONAL SALVAMONT

în masivul Ciucaș (Muntele Roșu) 
a început cel de-al V-lea raliu 
national Salvamont. La startul con
cursului sînt prezenți peste 140 de 
temerari „salvamontiști" din centre
le Sinaia, Brașov. Bușteni. Cîmpu- 
lung. Sibiu, Baia Mare și altele. Timp 
de trei zile, echipajele vor concura 
la probele de orientare turistică și 
teoretică, ca și la raliul propriu-zis. 
Acesta constă din căutarea acciden-

Dormitor în care doarme... 
spiritul gospodăresc

De curînd clubul sportiv „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț ne aducea la cu
noștință darea in folosință, la propriul 
sediu, a unor dormitoare pentru spor
tivi, cu o capacitate de 20 de locuri. 
Potrivită idee, ne-am zis atunci, gin- 
dindu-ne la economiile pe care le va 
face clubul sportiv pietrean.

Toate bune și frumoase pînă la a- 
flarea unei alte vești care ne-a des
cumpănit : echipa feminină de volei 
(divizia B) și-a fixat tabăra de re
cuperare după antrenamente nici mai 
mult nici mai puțin decît la hotelul 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț, contra 
unei sume destul de piperate. Intere- 

cării acestor forme de învățămînt, re
lațiile structurale și funcționale cu 
formele tradiționale, aspecte privind 
recrutarea și pregătirea personalului 
didactic în diferite țări ale continen
tului.

Colocviul s-a încheiat prin adopta
rea unui raport care cuprinde aspec
tele comune și puncte de vedere ge
nerale ale referatelor și intervențiilor 
participanților cu privire la dezvolta
rea noii structuri de învățămînt su
perior de pe continentul nostru, la 
posibilitățile de colaborare.

(Agerpres)

cu verificarea tehnică a autovehicu
lelor și remorcilor, ca și tractoristul 
respectiv, asigurau funcționarea co
respunzătoare a sistemului de cuplare.

Un „claxon" 
pentru șoferii 

începători
...în ziua de 28 decembrie 1975, Va- 

sile Panaitrache din Buzău era nespus 
de bucuros : obținuse permisul de 
conducere auto chiar în ajun de Anul 
nou. După numai 10 zile, în prima 
decadă a acestui ianuarie, conducind 
autoturismul proprietate personală 
l-BZ-4032, a accidentat grav, din vina 
lui, pe cetățeanul Constantin Ungu- 
reanu din comuna Vadu-Pașii. județul 
Buzău.

...La mai puțin de două luni după 
ce a primit permisul de conducere, 
aflîndu-se la volanul autoturismului 
personal 2-TM-765, C. Duncea a cir
culat cu viteză excesivă pe o șosea cu 
mizgă și a derapat, tamponîndu-se de 
o autodubă care circula regulamentar 
din sens opus. Urmarea I Atît Duncea, 
cit și mecanicul auto care îl însoțea, 
și-au pierdut viața.

Am redat aceste două triste acci
dente pentru a trage încă un „claxon" 
de alarmă pe adresa șoferilor înce
pători. Zilnic, zeci și zeci de persoane 
obțin permise de conducere pentru 
autoturisme, motociclete și motorete. 
Bineînțeles, după reușita examenului 
respectiv. Fără să diminuăm cu nimic 
strădania din perioada pregătirii și 
exigența examenului pentru dobîn- 
direa permisului de conducere, tre
buie subliniat însă faptul că obține
rea dreptului de a conduce autove
hicule este numai o etapă — prima 
etapă pe calea pătrunderii în tainele 
conducerii auto. Noțiunea de începă
tor, întilnită de altfel în orice dome
niu de activitate, este cu atît mai 
valabilă în cazul conducerii autovehi
culului. care cere mult timp și. mai 
ales, parcurgerea multor mii de 
kilometri pînă Ia formarea de
prinderilor. întărirea reflexelor și 
dobîndirea capacităților necesare 
pilotării cu siguranță a mașinii. 
Cercetările de specialitate efec
tuate în tara noastră, ca și cele pe 
plan internațional, arată că șoferul 
se poate considera cu adevărat „stă- 
pin pe volan" abia după parcurge
rea a 80 000—100 000 kilometri.

Ce înseamnă pentru siguranța și 
fluxul circulației începătorii In con
ducerea auto și, în același timp, care 
sînt problemele cu care aceștia se 
confruntă în condițiile unui trafic ru
tier din ce în ce mai intens ?

Asupra acestor probleme vom re
veni într-o ediție viitoare a bu
letinului rutier.

rență de nivel de 37 de metri, avînd 
13 viraje, unele deosebit de închise. 
Specialiștii, inginerii, muncitorii de 
la Trustul de construcții-montaj mi
nier s-au străduit și au reușit să 
realizeze o lucrare de calitate, care 
a satisfăcut exigenta comisie de omo
logare. Subliniem că, la apelul Con
siliului popular orășenesc Sinaia, sute 
de sportivi de la școlile profesionale 
și liceele din localitate, de la asocia
țiile sportive Carpați și Bucegi. de la 
Clubul sportiv orășenesc, precum și 
muncitori de la întreprinderea de me
canică fină au contribuit prin munca 
lor voluntar-patriotică la defrișări, 
săpături, nivelări etc.

taților pe traseele de munte, găsirea 
și darea primului ajutor medical ; 
după aceea, transportarea eșalonată, 
contra timp, la punctul stabilit cu 
barca Akja. La cabana Muntelui Roșu 
se va organiza o expoziție cu ma
teriale și mijloace de escaladare, 
transport și aparatură medicală etc. ; 
de asemenea, se vor prezenta filme 
cu caracter documentar. (C. Căpra- 
ru).

sîndu-ne de cauzele acestei măsuri 
cam extravagante și costisitoare am 
aflat că secția de fotbal a clubului 
mai sus-amintit nu a îngăduit sec
ției de volei — a aceluiași club — 
să-și cazeze sportivele în noile dor
mitoare 1 Iar dacă doriți amănunte nu 
încercați să le aflati prin telefon, 
formînd numărul 1 47 39. Veți suna în 
zadar. Telefonul cu pricina nu face 
apel. Nu pentru că ar fi scos din pri
ză, ci pur și simplu pentru că este 
tăiat din cauza... neachitării abona
mentului I Ce ziceți de un asemenea 
„spirit gospodăresc" 1 (I. Manea).

Joi dimineața, tovarășul Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., a primit delegația Fede
rației celor trei centrale sindicale ita
liene C.G.I.L. — C.I.S.L. — U.I.L., 
formată din Aldo Bonaccini. secretar 
al Confederației Generale Italiene a 
Muncii — C.G.I.L., Pino Quarenghi, 
secretar al Uniunii Italiene a Muncii 
— U.I.L., și Gian Battista Cavazzuti. 
membru al secției internaționale a 
Confederației Italiene a Sindicatelor 
Muncitorilor — C.I.S.L., care la invi
tația Consiliului Central al U.G.S.R. 
a făcut o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej. într-o atmosferă 
cordială, s-a efectuat un schimb de

Cronica zilei
Expoziția fotodocumentară din 

Cuba, deschisă joi la amiază la 
Ateneul Român, sub auspiciile Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, se înscrie in seria manifestă
rilor prin care este marcată în țara 
noastră cea de-a XVII-a aniversare 
a Zilei eliberării — sărbătoarea na
țională a poporului cubanez.

în asistenta la manifestare se aflau 
loan Jinga, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost prezenți Humberto Cas
tello Aldanas, ambasadorul Repu
blicii Cuba la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

★
Joi s-au încheiat In Capitală lu

crările celei de-a treia reuniuni in

t V

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor $1 animalelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Film artistic : ..Aventura lui Dar

win" — producție a studiourilor 
engleze. Premieră TV.

Alegători și aleși
(Urmare din pag. I)
scripție : pregătirea oamenilor și a 
acțiunii din primăvara aceasta — cea 
mai frumoasă stradă, casă și curte ; 
procurarea celor necesare pentru a- 
menajărea spațiilor de joacă ale co
piilor ; perfectarea lucrării de repa
rare a celor 3 000 mp trotuare (ac
țiune rămasă nerealizată din anul 
trecut).

Pe 5 ianuarie stă scris : Ia Grupul 
școlar al fabricii — am aranjat eu 
cu directorul — se lucrează un lea
găn cu trei brațe pentru spațiul de 
joacă al copiilor. Holșuruburile le fac 
strungarii Gheorghe Gavrilă și Ion 
Topliceanu. Plata se va face de că
tre primărie din valoarea deșeurilor 
de metal, textile și hîrtie strînse de 
cetățenii și copiii din cartier. Pe 7 
ianuarie, o scurtă notită : „Am sta
bilit cu tovarășul Marin Militaru. 
primarul, ca la 11 martie a.c. să ni 
se precizeze de unde procurăm cei 
150 de brazi. Pe 12—14 martie îi 
plantăm. M-am gîndit. dar am să mă 
mai consult incă cu cîțiva oameni, ca 
pe 27 ianuarie să organizez o întîl- 
nire a gospodinelor la familia Dumi
tru Turcu, zugravul de Ia fabrică. Să 
ne spună el cum reușește să-și facă 
atît de frumoasă curtea și casa. Ta- 
re-i gospodar ! Poate ne dă și ceva 
sămînță de flori, mai ales pentru 
crinii de munte".

11 ianuarie : „în curînd va fi se
siunea consiliului popular orășenesc. 
O să se aprobe bugetul. Am să ridic 
mai «tare» problema reparației aco
perișurilor și a fațadelor Ia unele 
clădiri care aparțin de gospodăria 
comunală și locativă din Sinaia. De 
doi ani se tot amină". Și, în paran
teză : „Măcar de ni s-ar da mate
riale, că oameni vom găsi noi 1 Tre

în citeva rînduri
• La Brașov au continuat joi în

trecerile Campionatului feminin de 
handbal (etapa a 10-a). Rezultate în
registrate : Mureșul Tg. Mureș — Ra
pid 13—13 ; Constructorul Baia Ma
re — Progresul București 10—8 ; 
Constructorul Timișoara — Univer
sitatea București 14—13 ; Voința O- 
dorhei — Textila Buhuși 14—14.

• în sala Floreasca din Capitală 
s-a disputat joi o nouă întîlnire din
tre echipele feminine bucureștene de 
baschet Voința și Progresul, contînd 
pentru campionatul național. Bas
chetbalistele de la Voința au termi
nat învingătoare cu scorul de 75—60.

• La Timișoara au continuat ieri 
întrecerile celui de-al doilea turneu 
din cadrul circuitului internațional 
de tenis pe teren acoperit. Au fost 
programate primele meciuri de du
blu. Un frumos succes au obținut ju
cătorii brașoveni I. Kerekes si O. Vil- 
cioiu. care au întrecut cu 3—6. 7—5 
6—3 pe V. Borisov, C. Pugaiev 
(U.R.S.S.). Alte rezultate : Ovici, Hă- 
rădău — Marcu, Tăbăraș 6—3. 6—4 ; 
Emmrich (R.D. Germană), S. Mure- 
șan (România) — Bîrcu, Țiței 4—6, 
6—4, 6—1.

• ZORICH 15 (Agerpres). — în 
localitatea elvețiană Montana-Crans 
au continuat partidele turneului gru
pei a II-a preliminare a Campiona
tului european de șah pe echipe. Se
lecționata României a obținut victo
ria cu 6—2 în Intilnirea cu Dane
marca.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 ianuarie. In (ară : După o ră
cire la începutul intervalului, mai ales 
în Maramureș, estul Transilvaniei și 
Moldova, vremea se va încălzi din nou. 
Vor cădea precipitații temporare, mai 
ales sub formă de ninsoare în Mara
mureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia 
și zona de munte. In rest, precipitații 

informații privind activitatea pe plan 
intern, precum și în legătură cu unele 
probleme din mișcarea sindicală in
ternațională. S-a exprimat dorința 
reciprocă de a dezvolta și întări re
lațiile de prietenie și colaborare din
tre sindicatele din România și Italia.

La primire au luat parte tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., și La
risa Munteanu. secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

★
La amiază, delegația sindicatelor 

italiene a părăsit Capitala, plecind 
spre patrie.

(Agerpres)

ternaționale a instituțiilor de cerce
tări in domeniul turismului din ță
rile dunărene. în cadrul reuniunii, 
organizată, timp de două zile, de 
Centrul de cercetări economice pen
tru promovarea turismului interna
țional al Ministerului Turismului, au 
fost analizate probleme legate de 
mai buna valorificare turistică a Du
nării, de realizarea unor programe 
comune de agrement în bazinul du
nărean. Manifestarea se înscrie în 
programul de colaborare turistică in
ternațională al centrului vizînd cer
cetarea, în comun, a unor zone, spo
rirea gradului de atractivitate turis
tică a acestora. Programele turisti
ce dezbătute cu acest prilej merg 
pe linia valorificării cadrului natu
ral. a localităților și monumentelor 
istorice, a folclorului din diverse re
giuni în vederea organizării de 
excursii care să cuprindă întregul 
traseu al Dunării.

(Agerpres)

21.45 Festivalul șlagărelor — Dresda 1975.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Ancheta T
17.45 Muzică populară românească
18,05 Expedițiile albe. Reportaj TV.
18.20 Vîrstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Armonii intime
20.30 Viața economică a Capitalei.
20,50 Arta plastică. Portrete. în piatră. 

Mihai Onofrei.
21,05 Telex.
21.10 Seară de operă. „Cosi fan tutte"

buie să formulez azi sau mîine, cel 
mai tirziu, angajamentul nostru gos
podăresc...".

Chiar înainte de a se încheia un 
ceas, de la răsfoirea carnetului, to
varășa Elena Gătej ne-a întîmpinat 
din ușă zimbind : „Totul e în regulă. 
Acum putem să mai discutăm. Dar 
nu mult, căci mai am de făcut citeva 
drumuri... Vreau să trec pe la Ilie 
Bălescu. Nu știu ce-i cu omul aces
ta ? N-a mai dat pe la intilnirea cu 
deputatul cam de mult".

I-am urat muncitoarei deputate E- 
lena Gătej succes în munca ei, în- 
mînîndu-i caietele. „Cum, nu mai 
vreți să discutăm ? — s-a mirat ea. 
Atunci vă invit la sesiunea consi
liului popular orășenesc. Vom găsi 
timp intr-o pauză..."

Și deputata a pornit zorit.

în Editura politică 
au apărut:

C. Florea, I. Mitran. Internaționa
lismul socialist.

I. Peatnițchî. Determinismul în ge
netică și fideismul contemporan.

I. M. Ștefan, V. Firoiu. Sub semnul 
Minervei.

Emeric Dimbu. Grupări economice 
din Africa. Documentar (colecția 
„Probleme internaționale").

Victor Crăclunescu, Mihail Epuran. 
Modele de optimizare a folosirii uti
lajelor (colecția „Probleme ale orga
nizării și conducerii activității politice 
și economico-sociale", seria „în spri
jinul unităților economice").

• • ♦ Perfecționarea stilului $i me
todelor de muncă ale sindicatelor (co
lecția „Probleme ale organizării $i 
conducerii activității politice și eco
nomico-sociale", seria „In sprijinul 
organizațiilor sindicale").

Acțiunea 
de primovaccinare 
antipoliomielitică

începind de joi și pînă la 22 Ia
nuarie se va desfășura în întreaga 
țară etapa I a acțiunii de primovac
cinare antipoliomielitică a copiilor 
născuți între 1 ianuarie 1975 și 30 
noiembrie 1975. Primovaccinarea 
constă în administrarea sub formă 
de picături pe cale bucală în două 
reprize, în ianuarie și martje, a 
vaccinului antipoliomlelitic trivalent 
compensat, produs de Institutul dr. 
I. Cantacuzino. Copiii născuți în 
cursul lunii decembrie 1975 și ianua
rie 1976 vor fi primovaccinați în luna 
martie 1976. Tot în etapa 15—22 ia
nuarie vor fi revaccinați antipolio- 
mielitic, printr-o singură doză de vac
cin trivalent, pe cale bucală, copiii 
născuți între 1 decembrie 1973 și 31 
decembrie 1974, precum și copiii 
omiși de la revaccinarea I din anul 
1975.

în această acțiune sînt invitați a-și 
prezenta copiii la dispensarele me
dicale teritoriale atît localnicii, cit 
și familiile cu domiciliul flotant sau 
care la etapele de vaccinare se află 
ocazional în localitate.

(Agerpres)

izolate. Vint moderat cu Intensificări 
la începutul intervalului din sectorul 
nordic în regiunile din estul țării și 
in zona de munte, unde va viscoli ză
pada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, 
izolat mai coborîte în prima noapte, 
iar cele maxime între minus 6 și plus 
4 grade. în a doua parte a intervalu
lui, în vestul țării, ceață locală. Tn 
București : La Începutul intervalului 
vor cădea precipitații mal ales sub 
formă de ninsoare, apoi eie vor slăbi, 
vîntul va sufla cu intensificări trecă
toare în primele zile. Temperatura va 
scădea tn prima parte a intervalului.

SPANIA

ACȚIUNI GREVISTE 
DE AMPLOARE

Conferința de presă comună a 
Juntei democratice și Platformei 
de convergență democratică

MADRID 15 (Agerpres). — La o 
conferință de presă comună, repre
zentanți ai Juntei democratice din 
Spania și ai Platformei de conver
gentă democratică au declarat că cele 
două mari formațiuni ale opoziției 
spaniole sprijină acțiunile revendi
cative declanșate în țară în ulti
mele zile din inițiativa Comisiilor 
muncitorești — sindicate nerecunos
cute de autoritățile spaniole. Toate 
grupările de opoziție se vor alătu
ra greviștilor, în cadrul unei de
monstrații de masă care va avea loc 
marțea viitoare. Participar.tii la con
ferința de presă, între care membri 
ai Partidului Comunist din Spania, 
ai Partidului Socialist Muncitoresc, 
reprezentanți ai democrației creștine 
și ai social-democrației, ai Comisii
lor muncitorești, au exprimat spri
jinul pentru revendicările formula
te de greviști — acordarea dreptu
lui de asociere în sindicate, dreptul 
de liberă exprimare, de organizare, 
dreptul la demonstrații, eliberarea 
liderilor sindicali arestați la sfirși- 
tul săptămînii trecute.

Unul din liderii comisiilor mun
citorești. Tranquilino Sanchez, a de
clarat. în cadrul conferinței de pre
să. că acțiunile greviste din ultime
le zile au luat amploare în cursul 
zilei de miercuri, numai în zona in
dustrială a Madridului înregistrîn- 
du-se 200 090 greviști. Zece mari fir
me industriale — între care uzinele 
„Chrysler" și Compania de electri
citate — au fost afectate de aceas
tă grevă. La Barcelona, greva celor 
1 800 docheri a paralizat, pentru a 
doua zi consecutiv portul. Metalur- 
giștii madrileni aflati în grevă au 
hotărît să acționeze organizat și să 
constituie un comitet comun de gre
vă, care să coordoneze acțiunile și 
să se ocupe de casele de ajutor re
ciproc.

în domeniul construcțiilor, miercuri, 
conflictul dintre muncitori și patro
nat a luat amploare, grevele antre- 
nînd peste 25 000 lucrători. Negocie
rile în vederea încheierii unui nou 
contract colectiv continuă să se afle 
în impas. S-au extins mișcările gre
viste din sistemul bancar, cuprinzînd 
cel puțin 15 000 funcționari.

După cum s-a mai anunțat, pen
tru a opri extinderea valului gre
vist, autoritățile au luat o serie de 
măsuri, intre care și mobilizarea 
funcționarilor poștali. După adop
tarea acestei decizii, mai multe mii 
de muncitori au demonstrat în cen
trul Madridului în semn de protest. 
Politia a intervenit, făcînd uz de 
bombe lacrimogene. Șapte lideri ai 
lucrătorilor poștali au fost arestați.

RECUNOAȘTERI 
OCCIDENTALE :

„Unități militare 
sud-africane 

se află în Angola"
O telegramă transmisă de agenția 

United Press International de la un 
corespondent al său de pe teritoriul 
Angolei informează că. deși pînă a- 
cum s-au putut vedea militari sud- 
africani in număr mare in vestul 
Angolei, acum există pentru prima 
dată indicii ale prezentei lor și în 
estul acestei țări.

„Reporterul — scrie U.P.I. — a vă
zut trupe sud-africane în apropierea 
orașului Quanza, situat de-a lungul 
căii ferate Bengueia, și în orașele 
Silva Porto și Huambo". „Sc constată 
creșteri semnificative ale mișcărilor 
de trupe sud-africane în zona Silva 
Porto, unde ele fuseseră văzute și in 
ocazii anterioare, mișcări care su
gerează că sud-africanii își mărese 
numărul trupelor în est".

Operațiunile de mobilizare parțială 
ale armatei Republicii Sud-Africane 
continuă in ritm accelerat — relatea
ză, din Johannesburg, agenția France 
Presse. Mai multe sute de rezerviști 
apartinînd unui număr de șapte re
gimente din Transvaal au fost con- 
vocați pentru perioade de instrucție 
intensivă. Unitățile de rezerviști sînt 
îndreptate, adesea, spre sectoarele 
de frontieră vecine cu Angola pentru 
a servi „în zona de operațiuni nr. 1“, 
care se întinde pe 1 000 km de la 
Atlantic la frontiera cu Rhodesia.

(Agerpres)

Proiectul de Directive ale celui 
de-al IX-lea Congres al P.S.U.G.

privind dezvoltarea economiei naționale a R.D.G. 
pe perioada 1976—1980

BERLIN 15 — Corespondentul nos
tru transmite : Proiectul de Directive 
ale celui de-al IX-lea Congres al 
P.S.U.G. privind dezvoltarea econo
miei naționale a R.D.G. pe perioada 
1976—1980 — dat publicității joi in 
ziarul „Neues Deutschland" — re
levă că principalele prevederi ale 
planului cincinal pe perioada 1971— 
1975 au fost îndeplinite și, în dome
nii importante, depășite. Venitul na
țional a crescut în medie cu 5,4 la 
sută anual, producția industrială spo
rind în cincinal cu 37 la sută. în cea 
mai mare parte prin ridicarea pro
ductivității muncii.

Planul cincinal 1976—1980, arată 
proiectul de directive, va continua
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PARIS

Incertitudinile economice - 
o certitudine

în primele zile ale 
acestui an au intrat* în 
vigoare în Franța noile 
prețuri la o serie de 
servicii și produse, 
preturi sporite care 
confirmă tendința in
flaționistă a anului 
abia începdt. Astfel, 
tarifele călătoriilor pe 
calea ferată înregis
trează o creștere de 8 
la sută, cărțile — 6 la 
sută, televizoarele — 4 
la sută, produsele lac
tate proaspete — 3 la 
sută, aparatele elec- 
tromenajere — între 
2 și 4 la sută etc. A- 
ceste noi scumpiri se 
adaugă celor anunțate 
la sfirșitul anului 1975, 
prin care au sporit cu 
11.4 Ia sută taxa con
vorbirilor telefonice, 
abonamentele la radio 
și televiziune, asigură
rile auto și, mai ales, 
costul asigurărilor so
ciale.

Comentînd aceste noi 
ridicări de preturi, un 
ziarist francez apre
ciază că „anul 1976 a 
pășit cu stîngul" și se 
întreabă care va fi 
procentul înregistrat 
de inflație la capătul 
celor 12 luni ale nou
lui an. După cum se 
știe, conform cifrelor 
oficiale, preturile au 
crescut în cursul anu
lui trecut cu aproxima
tiv 10 Ia sută, aceas
ta în condițiile apli
cării a diferite planuri 
și măsuri de stăvilire 
a inflației și de redre
sare economică. Dar, în 
ciuda tuturor măsurl-

ATENA

murilor" în suferința

CARACAS

Reuniunea S.E.L.A. 
promovează lărgirea 

colaborării internaționale
CARACAS 15 (Agerpres). — Par

ticipant» la prima sesiune a Consi
liului Sistemului Economic Latino- 
American (S.E.L.A.) — organismul
suprem al organizației — au ajuns 
la un acord cu privire la armoniza
rea pozițiilor in problemele econo
mice cheie cu care este confruntată 
omenirea. Acestea urmează să fie a- 
bordate, initial, la reuniunea țărilor 
in curs de dezvoltare, cunoscute sub 
numele de „grupul celor 77", pro
gramată la sfirșitul acestei luni la 
Manila, precum și la cea de-a patra 
reuniune a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare, 
care va avea loc la Nairobi.

Actul final, aprobat de către mi
niștrii economiei și de finanțe din 
cele 25 de state membre ale S.E.L.A. 
— aflate în America de sud și bazi
nul Caraibilor — subliniază voința 
fermă a acestor țări de a accelera 
dezvoltarea lor economică și coope
rarea in regiune.

Consiliul S.E.L.A. a aprobat prin 
consens recomandările cu privire la 
dezvoltarea și întărirea raporturilor 
economice dintre statele participan
te la activitățile Sistemului Econo
mic Latino-American și cele din A- 
frica și Asia, precum și cu privire 
la lărgirea colaborării și schimburi
lor comerciale cu țările socialiste.

Documentul — apreciază agențiile 
de presă — dovedește că întregul 
continent al Americii Latine este in 
favoarea dezvoltării cooperării eco
nomice cu statele apartinînd așa- 
numitef lumi a treia, pentru crearea 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe o participare a 
tuturor națiunilor la procesul de edi
ficare a acesteia.

Studiile de speciali
tate ce apar in ulti
mul timp în Occident 
lansează un strigăt de 
alarmă în legătură cu 
„fenomenele asfixian
te" din transporturile 
maritime. Anul 1975 
este considerat din a- 
cest punct de vedere, 
de către revista „Iko- 
nomikos Tahidromos", 
din Grecia — tara care 
dispune de o flotă co- 
mbrcială cu o capaci
tate de 24 milioane 
tone — drept cel mai 
„negru" din perioada 
postbelică, în timp ce 
previziunile pentru 
1976 „lasă să se în
trevadă prea puține 
motive de optimism".

Reducerea importu
rilor de țiței ale ță
rilor capitaliste dez
voltate cu procente 
mergînd pînă la 40—50 
la sută — ca urmare 
a creșterii preturilor 
— și-a găsit reflecta-

WASHINGTON

Mina din Lowell, de un an

sub conducere muncitorească
Cei 500 de locuitori 

ai micii localități Lo
well. situată intr-o zo
nă muntoasă și mal 
puțin dezvoltată a sta
tului Vermont, sărbă
toresc. în acest ianua
rie înghețat, un an de 
la preluarea de către 
muncitori a adminis
trației și activității mi
nei de azbest din lo
calitate. Este singura 
unitate industrială din 
Statele Unite aflată 
sub control muncito
resc.

în Ianuarie anul tre
cut, patronii corpora
ției G.A.F. din New 
York au anuntat că, 
întrucît nu pot să-și 
permită să cheltuiască 
1 milion de dolari pen
tru cumpărarea echi
pamentului necesar 
respectării noilor nor
me privind controlul 
asupra poluării și secu
ritatea muncii în mina 
de azbest din Lowell, 
au hotărît s-o închidă. 
Șomajul depășise 13 la 
sută, iar închiderea, In 
aceste condiții, a por
ților singurei între
prinderi industriale din 
localitate ar fi avut e- 
fecte dintre cele mai 
grave asupra întregii 
comunități din locali
tate.

întruniți Intr-o adu

lor, inflația s-a menți
nut la un nivel ridicat 
și. in plus, șomajul a 
înregistrat creșteri în
grijorătoare, depășind 
în ultimele luni cifra 
de un milion de per
soane aflate în căuta
rea unui loc de muncă.

O serie de comenta
tori pun în evidentă 
raportul direct dintre 
creșterea prețurilor și 
șomaj. Fenomenul este 
simplu : inflația re
duce consumul, ceea 
ce impune diminuarea 
producției care, la rin- 
dul ei, are nevoie de 
mai puține brațe 
de muncă. Anunțind 
scumpirea automobile
lor franceze cu 5—6 
la sută la începutul a- 
cestui an, ziarul „Le 
Figaro" calculează că, 
în ultimii doi ani, pre
țurile au crescut in 
acest sector cu 52 la 
sută.

„Inflația nu e com
bătută. ci stimulată" — 
remarca ziarul „L’HU- 
MANITE", constatînd 
că „redemarajul pro
mis se arată a fi doar 
o iluzie". în același 
sens. „Le QUOTIDIEN 
DE PARIS" scrie : 
„Inflația constituie 
riscul major al anului 
1976“ și arată că cele 
mai serioase analize 
ie conjunctură dezvă
luie „incertitudinile 
care planează asupra 
evoluției economice 
franceze în următoa
rele luni".

în ce constă aceste 
incertitudini, pe care,

rea in scăderea dras
tică a gradului de fo
losire a flotei tancu
rilor petroliere. Majo
ritatea „gigantilor mă
rii" construiti în ulti
mul timp „șomează" 
în rada porturilor, in 
așteptarea de comenzi.

„Inflația ofertei" in 
sectorul petrolierelor 
a făcut obiectul unei 
aprige dezbateri in
ternaționale, la Lon
dra, la care au parti
cipat armatori, pro
prietari de șantiere 
navale, bancheri și re
prezentanți ai societă
ților petroliere. O 
altă conferință inter
națională a examinat, 
la Hong Kong, pro
blemele multiple ale 
transporturilor mari
time, în raport cu 
criza economică. Con
statarea comună a ce
lor două consfătuiri a 
fost că la orizont nu

nare generală imediat 
după aflarea hotăririi 
patronatului, cei 172 
de muncitori au decis 
să mențină cu orice 
preț deschise porțile 
minei. „încetarea pro
ducției ar fi însemnat 
pentru absolut toți lo
cuitorii Lowell-ului 
părăsirea caselor și e- 
migrarea spre alte me
leaguri, în căutarea u- 
nei slujbe. spunea 
muncitorul Raoul Sni
der. Or. multi dintre 
noi muncesc de 15—20 
de ani în mină și nu 
cunosc altă meserie".

Patronatul a respins 
toate propunerile vi
zînd continuarea pro
ducției, insistînd că 
numai în cazul cînd 
muncitorii ar cumpă- 
ra-o, mina ar putea 
rămine deschisă. Nea- 
vînd altă alternativă, 
minerii au hotărît. în 
unanimitate, să facă 
împrumuturi la bănci 
pentru a constitui fon
dul de cumpărare a 
minei.

în mal puțin de un 
an, muncind cu abne
gație sub conducerea 
noii direcții muncito
rești, ai cărei membri 
lucrează și ei în aba
taje, cei 172 de mineri 
nu numai că au scos 
mina din deficit, dar.

dezvoltarea dinamică a economiei na
ționale a R.D.G. în acest sens, sînt 
precizate o serie de obiective. între 
care creșterea venitului national. în 
1980. cu 27—30 la sută fată de 1975. 
Producția industrială de mărfuri va 
spori cu 34—36 la sută, productivita
tea muncii in industrie — cu 30—32 
la sută. în agricultură se prevede ca 
producția vegetală să sporească cu 20 
la sută, iar cea animalieră — cu 9 la 
sută. în construcții, pe ansamblul 
economiei, se prevede o creștere de 
27—28 la sută.

Un accent deosebit în proiectul de 
directive este pus pe accelerarea pro
gresului tehnico-științific și pe ridi
carea nivelului de trai al populației.

de altfel, unii observa
tori le consideră ca
fiind, din păcate, cer
titudini ? După cum 
este știut, investițiile 
industriale constituie 
principalul motor al 
progresului economic. 
Or. constata revista 
„L’UNITE", „e dificil 
să investești cînd 10— 
20 Ia sută din capaci
tățile de producție ră- 
min inutilizate din
cauza crizei". Și pu
blicația arată mai de
parte că Asociația 
franceză a economiș
tilor din întreprinderi 
anunță o creștere a 
investițiilor de numai 
0.6 Ia sută in 1976. 
„Deci, nici investiții 
— nici posturi de 
muncă suplimentare"... 
De altfel, surse guver
namentale au calculat 
că industria franceză 
nu va crea decit 
19 000 noi locuri de 
muncă pînă în 1980.

în legătură cu a- 
ceasta, „Le Quotidien 
de Paris" reproduce o 
hartă a conflictelor 
sociale în 1975. Ziarul
consemnează 110 gre
ve, dintre care unele 
durează de săptămini 
și luni, in majoritate 
avînd ca obiect lupta 
împotriva șomajului. 
Coroborind aceste da
te. cotidianul economic 
„LES ECHOS" apre
ciază că „1976 ar pu
tea cunoaște cu mult 
mai multe perturbatii 
clocit 1975 din punct 
de vedere social".
P. DIACONESCU

se conturează per
spective cit de cit fa
vorabile pentru echili
brarea cererii și ofer
tei în ceea ce priveș
te folosirea tancurilor, 
ca și a celorlalte ca
tegorii de nave comer
ciale. Concluzia se 
fundamentează. în 
primul rînd. pe per
sistența serioaselor 
dificultăți In econo
miile țărilor occiden
tale, ca și pe ritmul 
foarte lent de redre
sare.

în al doilea rînd, 
sporirea continuă a 
capacităților nefolo
site determină dezvol
tarea puternică a con
tradicțiilor dintre dife
ritele categorii de ar
matori, eliminarea ar
matorilor și societăți
lor maritime mai sla
be de către cele pu
ternice.

Ion BADEA

din producția record 
realizată, și-au plătit 
toate datoriile la bănci, 
au instalat noul echi
pament pentru contro
lul poluării și asigura
rea securității muncii 
și. totodată, au obținut 
un beneficiu în va
loare de 1 milion de 
dolari. Drept urmare, 
sindicatul minerilor a 
stabilit, Împreună cu 
noua conducere mun
citorească. sporirea eu 
19.4 la sută a salariilor 
minerilor.

„Dintotdeauna am 
considerat că mina este 
a noastră, pentru că 
noi i-am săpat tunelu
rile, i-am durat abata
jele și am trudit în ga
leriile sale întunecoa
se. Alții însă încasau 
profiturile. Acum e a 
noastră, cu acte în re
gulă, și n-o vom da 
înapoi pentru că ne-am 
săturat ca soarta noas
tră și a familiilor noas
tre să fie la cheremul 
patronatului. Am de
monstrat foștilor pa
troni că știm să admi
nistrăm mina mai bine 
decît ei" — a rezumat 
această întîmplare. fă
ră precedent în S.U.A., 
un membru al noii 
conduceri a minei.

C.ALEXANDROAIE
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 15 — Cores
pondentul nostru transmite : Dezba
terile din Consiliul de Securitate 
asupra ..problemei Orientului Mijlo
ciu, 
ne" 
din 
care 
în rezolvarea ei pe calea pașnică a 
tratativelor și marea responsabilita
te ce revine fiecărui stat in parte în 
rezolvarea politică a diferendelor 
internaționale.

Jasmin Jamal, 
tarului, a declarat că. 
niei guvernului tării 
putea fi edificată o 
durabilă în Orientul 
participarea efectivă, 
egalitate, a reprezentanților Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei și 
fără transpunerea în viață a rezo
luțiilor Consiliului de Securitate.

R. E. Jackson, reprezentantul Gu- 
yanei, a arătat că pentru instaurarea 
păcii in zonă trebuie îndeplinite 
următoarele cerințe fundamentale : 
asigurarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean la un stat pro
priu : Israelul trebuie să-și retragă 
imediat forțele armate din toate te
ritoriile arabe ocupate ; toate statele 
din zonă trebuie să aibă dreptul la 
existență liberă. în cadrul unor gra
nite universal recunoscute și strict 
respectate.

Shizuo Saito, reprezentantul Japo
niei, s-a pronunțat pentru convoca
rea. cit mai curînd posibil, a Con
ferinței de pace de la Geneva și 
pentru începerea unui dialog între 
Israel și O.E.P. în scopul facilitării 
soluționării pașnice a conflictului. 
Intre condițiile apreciate de guver
nul nipon a forma baza restabilirii

inclusiv a chestiunii palestine- 
evidențiază gravitatea situației 
această zonă a lumii, rolul pe 
O.N.U. este chemată să-l joace

reprezentantul Qa- 
potrivit opi- 
sale, nu va 

pace justă și 
Mijlociu fără 
pe picior de

păcii 
țiat : 
rii și 
sirea 
pe toate teritoriile ocupate în răz
boiul din 1967. respectarea integrită
ții și securității teritoriilor tuturor 
țărilor din zonă și necesitatea garan
tării respectării lor. recunoașterea și 
respectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean, în conformi
tate cu Carta O.N.U.“.

Ambasadorul Franței. Louis de 
Guiringaud. a insistat asupra res
pectării rezoluțiilor 242 și 338. El a 
arătat că menținerea sub ocupația 
Israelului a unor teritorii arabe este 
contrară Cartei. iar soluționarea 
conflictului este de neconceput fără 
eliberarea acestor teritorii și fără 
recunoașterea dreptului palestineni- 
lor la un stat propriu. Reprezentan
tul Franței s-a pronunțat în favoa
rea recunoașterii de către consiliu 
a faptului că soluționarea chestiunii 
palestinene constituie parte inte
grantă a problemei Orientului Mij
lociu. El a reafirmat dreptul tuturor 
statelor din zonă de a trăi în ca
drul unor granițe recunoscute și 
garantate.

Olof Rydbeck. ambasadorul Sue
diei, a avertizat că menținerea statu 
quo-ului în Orientul Mijlociu nu 
poate duce decît la agravarea con
flictului și. ca atare, trebuie depuse 
toate eforturile pentru întreprinde
rea unor măsuri reale spre rezolva
rea sa.

Criza de guvern din Italia
Consultările premierului desemnat

!n zonă, vorbitorul a eviden- 
..inadmisibilitatea achiziționă- 
ocupării de teritorii prin folo- 
fortei, retragerea Israelului de

ROMA 15 (Ageipres). — Premie
rul desemnat al Italiei, Aldo Moro, 
și-a continuat consultările în vede
rea formării unui nou guvern. El s-a 
întîlnit, joi. cu liderii partidelor so
cialist-democratic, socialist și repu
blican.

După 
Moro a 
a șapte 
politici . sînt în așteptarea unor in
dicii spre a-și putea da seama în 
ce măsură va reuși premierul de-

ce, timp de două zile, Aldo 
avut convorbiri cu liderii 
partide politice, observatorii

semnat să depășească dificultățile 
alcătuirii unui guvern de coaliție, 
dificultăți pe care cercurile politice 
le apreciază a fi considerabile.

In acest timp, climatul social al 
Italiei a fost marcat de greva celor 
aproximativ 1,5 milioane de munci
tori metalurgiști, organizată în semn 
de protest față de „încetineala" cu 
care se desfășoară negocierile în ve
derea încheierii unor noi contracte 
colective de muncă.

La Copenhaga va avea loc

Reuniunea liderilor partidelor socialiste

din Europa occidentală
COPENHAGA 15 (Agerpres). — 

La Palatul Elsinor, de lingă Copen
haga, se va desfășura duminică și 
luni o reuniune a liderilor partide
lor socialiste din țările Europei oc
cidentale. Dezbaterile se vor axa, 
potrivit agenției France Presse, pe 
criza economică din țările respecti
ve și relațiile Europei 
cu statele în curs de 
paralel va avea loc o 
derilor socialiști din 
care vor examina cu

asupra stadiului 
realizarea unității politice a 
elaborat de primul ministru

portul 
vizînd 
C.E.E.,

occidentale 
dezvoltare. In 
reuniune a li- 
Piața comună, 
prioritate ra- 

eforturilor

belgian, Leo Tindemans, și dat re
cent publicității.

La reuniune vor lua parte o se
rie de șefi de guverne, între 
Harold Wilson 
Helmut Schmidt
Bruno Kreisky (Austria), Dom Min- 
toff (Malta), Kalevi Sorsa (Finlan
da). Olof Palme (Suedia), Odvar 
Nordli (Norvegia), Joop de Uyl (O- 
landa) și Anker Joergensen (Dane
marca). Vor fi prezenți, de aseme
nea, Willy Brandt (R.F. Germania), 
Franțois Mitterrand (Franța), Mario 
Soares (Portugalia) și alte persona
lități din conducerea partidelor so
cialiste vest-europene.

care
(Mărea Britanie), 

(R.F. Germania),

Comunicat comun 

ungaro-portughez
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — în 

comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei oficiale Ia Buda
pesta a ministrului afacerilor exter
ne al Portugaliei, Melo Antunes, se 
evidențiază dorința ambelor părți de 
a extinde colaborarea pe multiple 
planuri, în interesul ambelor țări. 
Miniștrii de externe ai R. P. Ungare 
și Portugaliei au subliniat importan
ta Conferinței general-europene. ho- 
tărîrea ambelor țări de a traduce în 
viață prevederile înscrise în Actul 
final al conferinței.

Remanierea parțială 
a guvernului argentinean

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Maria Es
teta Martinez de Peron, a hotărît, 
joi. remanierea parțială a guvernului 
argentinean. In acest sens, șeful sta
tului a încredințat portofoliul inter
nelor lui Roberto Ares, cel al justi
ției lui Juan Jose Deheza. care va 
deține, cu titlu provizoriu, și porto
foliul apărării. Ministerul Relațiilor 
Externe va fi condus, de asemenea, 
cu titlu provizoriu, de fostul minis
tru al educației, Pedro Arrighi.

Au fost, totodată, reconfirmați In 
funcțiile lor miniștrii economiei. An
tonio Cafiero, bunăstării sociale. A- 
nibal Demarco, și muncii, Carlos 
Ruckauff.

PEKIN

Funeraliile lui Ciu En-lai
Mitingul

PEKIN 15 (Agerpres). — Joi, la 
Palatul Adunării Naționale Popu
lare din Pekin a avut loc un mare 
miting de doliu în memoria lui Ciu 
En-lai, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. La miting au participat vice
președinți ai C.C. al P.C. Chinez, 
membri ai Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, președintele 
și vicepreședinți ai Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari, vicepremieri 
ai Consiliului de Stat, vicepreședinți 
ai Comitetului pe întreaga Chină al 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar, comandanți ai Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, alți conducă
tori de partid și de stat, mii de re
prezentanți aî populației din capi
tală.

în marea sală a Palatului Adu
nării Naționale Populare, un tablou 
al defunctului era așezat deasupra 
urnei funerare, drapată cu steagul 
P.C. Chinez. De o parte și de alta 
a portretului marelui dispărut au 
fost depuse coroane de flori din 
partea președintelui Mao Tzedun și 
a C.C. al P.C. Chinez, a altor con
ducători de partid și de stat. A fost 
depusă, de asemenea, o coroană din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,

de doliu
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, precum și o co
roană din partea C.C. al P.C.R., a 
Consiliului de Stat și a Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Mitingul a fost deschis de Uan 
Hun-uen, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez.

Discursul solemn a fost rostit de 
Den Siao-pin, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, care a evocat personalitatea 
lui Ciu En-lai, luptător comunist 
proeminent, încercat conducător de 
partid și de stat, tovarăș de luptă 
apropiat al președintelui Mao Tze
dun, militant de seamă al mișcării 
comuniste internaționale, care și-a 
închinat întreaga sa viață, întreaga 
sa energie luptei pentru eliberarea 
socială și națională, pentru progre
sul și fericirea poporului chinez.

Ceremonii de doliu in memoria 
defunctului au avut loc în zilele de 
12, 13, 14 ianuarie, în cursul cărora 
sute de mii de locuitori ai Pekinu
lui și reprezentanți ai populației din 
întreaga Chină au adus un ultim o- 
magiu memoriei tovarășului Ciu En- 
lai.

Efectele recesiunii în industria aeronautică 
din tarile occidentale«

agențwfe de presă transmit
Evoluția 

situației din Liban
BEIRUT 15 (Agerpres). — După ce 

in ziua precedentă s-au înregistrat 
circa 100 de morți și 200 de răniți — 
unul dintre bilanțurile zilnice cele 
mai singeroase ale luptelor din capi
tala libaneză — în noaptea de 
miercuri spre joi ciocnirile armate 
din Beirut și suburbii au continuat 
la fel de violent.

Pe de altă parte, miercuri seara, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a confirmat, 
într-o telegramă adresată reprezen
tantului O.E.P. la Cairo, ocuparea de 
către detașamente paramilitare ale 
Partidului Falangelor Libaneze a unei 
tabere de refugiați palestineni de 
lingă Beirut. Telegrama — informea
ză agenția M.E.N. — releva că în 
rindul celor 250 de familii palestinene 
din tabără s-au înregistrat, cu acest 
prilej. 47 de morți și răniți.

★
CAIRO 15 (Agerpres). — Secre

tarul general al Ligii Arabe, Mah
mud Riad, a cerut inițierea de ur
gență a unei ..acțiuni arabe la nivel 
înalt" pentru a examina situația din 
Liban. El a subliniat că aspectul si
tuației din această țară se deterio
rează „cu fiecare oră care trece" și, 
de asemenea, a atras atenția asupra 
consecințelor ocupării unei tabere de 
refugiați palestineni de către deta
șamente paramilitare ale Partidului 
Falangelor Libaneze.

Reuniunea „celor 19".Re- 
uniunea reprezentanților celor 19 țări 
în curs de dezvoltare participante la 
Conferința asupra cooperării econo
mice internaționale s-a încheiat 
miercuri la Paris. Reuniunea a fost 
consacrată redefinirii mandatelor ce
lor patru comisii pe probleme (ener
gie, materii prime, dezvoltare și valu- 
tar-financiare) ale conferinței, pre
cum și adoptării unei poziții comune 
a „celor 19" în vederea tratativelor 
cu țările occidentale industrializate, 
ce vor demara la 11 februarie.

Franța va cere compen
sații financiare din partea Pieței co
mune, ca urmare a deprecierii lirei 
italiene, ceea ce favorizează de 
peste doi ani penetrația vinurilor ita
liene pe piața franceză, a anunțat 
primul ministru francez, Jacques Chi
rac, la sfirșitul unei reuniuni cu re
prezentanții organizațiilor viticultori
lor. Paralel cu reuniunea. în sudul 
Franței au avut loc demonstrații ale 
viticultorilor. In regiunea Montpellier, 
de pildă, demonstranții au blocat, în
tre altele, un tren ce transporta vin 
din Spania.

Un purtător de cuvînt 
greco—cipriot a anuntat îoi că 
Glafkos Clerides a demisionat din 
funcția de reprezentant al părții gre
cești din Cipru la convorbirile in-

tercomunitare asupra problemei ci
priote. Potrivit agențiilor de presă, 
Glafkos Clerides își va menține pos
tul de președinte al Camerei Re
prezentanților din Cipru.

Membrii noului guvern 
al Norvegiei, constituit ia 12 
ianuarie, au depus, joi. jurămîntul, 
participind apoi la prima reuniune a 
cabinetului. Guvernul prezidat de 
Odvar Nordli a fost format după de
misia premierului Trygve Bratteli, 
care a preluat ulterior postul de lider 
al grupului parlamentar al Partidu
lui Muncitoresc — de guvernămînt.

Candidatul partidului de
opoziție - Uniunea Creștin-De-
mocrată din R. F. Germania. Ernst 
Albrecht, a fost ales, joi. în funcția 
de prim-ministru al landului vest- 
german Saxonia inferioară.

La KlgSr au f°s^ semnate pro
tocoalele privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1976 din
tre Algeria și R. P. Chineză.

Ministrul american al 
muncii, Dunlop, și-a prezen
tat demisia președintelui Gerald 
Ford, care a acceptat-o — anunță

un purtător de cuvînt al Casei Albe. 
Președintele nu a stabilit încă pe 
noul titular al departamentului.

In Vietnamul de Sud au 
luat ființă, in ultima perioadă, nu
meroase organizații sindicale, numă
rul acestora depășind șase mii. în 
cadrul acțiunilor desfășurate de 
noile organizații sindicale se evi
dențiază eforturile de integrare în 
cîmpul muncii a locuitorilor care sub 
vechiul regim saigonez au fost ne- 
voiți să șomeze, înființarea de cursuri 
de alfabetizare și altele.

S decedat Primul ministru a! 
Malayeziei. Tun Abdul Razak, aflat 
într-o clinică din capitala Marii Bri
tanii, a anunțat reprezentanta diplo
matică a Malayeziei la Londra. La 
15 ianuarie. Datuk Hussein Onn a 
depus jurămîntul în funcția de prim- 
ministru al Malayeziei. El a deținut 
interimatul acestui post in perioada 
in care a lipsit fostul premier Tun 
Abdul Razak.

Comisia C.E.E. a propus celor 
nouă țări membre să hotărască in
terzicerea. de comun acord, a dever
sării în apele mării a anumitor de
șeuri toxice și să reglementeze de
versarea altor substanțe. Această pro
punere se bazează pe faptul că sta
tele membre ale C.E.E. aplică în mod

diferit convențiile de Ia Oslo și 
Londra privind deversările în mare 
ale deșeurilor.

Pagubele materiale deter- 
minate de furtunile și inundațiile 
care s-au abătut recent asupra Bel
giei se cifrează, după cum a anunțat 
Ministerul Lucrărilor Publice, la 656 
milioane franci belgieni.

Premiul pentru literatură 
pe anul 1976 al Consiliului Nordic a 
fost acordat poetului islandez Olafur 
Johann Sigurdsson.

Cel de-al doilea satelit

a fost lansat. în zorii zilei de joi de 
la Cape Canaveral, cu ajutorul unei 
rachete americane de tip „Titan- 
Centaur".

Un ciclon puternl°s_a abătut 
asupra regiunilor din vestul Mada
gascarului. provocînd importante pa
gube materiale. Potrivit primelor in
formații. două persoane și-au pier
dut viața, iar altele au fost rănite. 
Ploile abundente care au însoțit 
furtuna au dus la inundarea unei 
părți a orașului Majunga.

Un avion de tipul „Star-
fighter", aparținînd forțelor ae
riene belgiene, s-a prăbușit, joi. în 
apropierea bazei militare a N.A.T.O., 
situată în localitatea vest-germană 
Nordhorn (Saxonia inferioară). Pilo
tul avionului și-a pierdut viața.

FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND:

ASIGURAREA UNUI RAPORT ECHITABIL ÎNTRE PREȚURILE 
MATERIILOR PRIME Șl ALE PRODUSELOR INDUSTRIALE

în expunerea prezentată la Marea Adunare Națională, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU sublinia:

Considerăm că de cea mai mare importanță pentru 
instaurarea noii ordini economice internaționale este asi
gurarea unui raport just între prețurile materiilor pri
me și prețurile produselor industriale, a unei corelații 
corespunzătoare între acestea și prețurile produselor 
agricole.

® Statisticile O.N.U. arată că, în decursul deceniu
lui 1951—1960, prețurile obținute în comerțul exterior 
de țările dezvoltate AU CRESCUT CU CIRCA 20 LA 
SUTĂ, în timp ce prețurile obținute de țările în curs de 
dezvoltare AU SCĂZUT CU APROAPE 15 LA SUTĂ.

® Pentru achiziționarea unui strung, în 1970, țările 
în curs de dezvoltare erau nevoite să exporte 3 tone 
de cupru, 9 tone de cauciuc natural sau 14 tone 
de plumb ; în 1975, pentru același strung a fost nevoie 
să se exporte 8 tone de cupru, 16 tone de cauciuc na
tural, 27 tone de plumb.

® in 1960, Mauritania trebuia să exporte 145 TONE 
de minereu de fier pentru achiziționarea unui jeep 
(autoturism de teren); astăzi ea trebuie să exporte 
357 TONE.
• în perioada 1950-1972, INDICELE RAPORTULUI 

DE SCHIMB AL ȚĂRILOR iN CURS DE DEZVOLTARE 
(cu excepția țărilor exportatoare de petrol) A SCĂZUT 
CU 15 LA SUTĂ ; ca urmare, numai în anul 1972, ță
rile „lumii a treia" au înregistrat în comerțul exterior 
pierderi de 10 MILIARDE DOLARI.

Tabloul schimburilor economice in
ternaționale Înfățișează flagrante a- 
nomalii, reflectate în accentuarea dis- 
paritătilor. pe multiple planuri. între 
țările industriale și cele in curs de 
dezvoltare. Astfel. în perioada 1950—

1972, valoarea comerțului exterior al 
țărilor capitaliste dezvoltate a cres
cut de 7,8 ori, în timp ce valoarea 
comerțului țărilor în curs de dezvol
tare a sporit de numai 3,7 ori. Ca ur
mare. țările în curs de dezvoltare —

care cuprind peste două treimi din 
populația globului — dețineau în 1972 
doar 18,1 la sulă din comerțul mon
dial capitalist fată de 31,7 la sută in 
1950.

Unul din factorii principali ai dete
riorării poziției țărilor în curs de dez
voltare in schimburile mondiale il 
constituie actualul sistem de prețuri 
pe plan internațional. Politica mono
polistă de acaparare și exploatare a 
resurselor naturale din țările slab 
dezvoltate, de manevrare a stocurilor 
și burselor internaționale de materii 
prime, conform propriilor interese, 
concomitent cu vinzarea de către ță
rile capitaliste a produselor indus
triale la preturi tot mai inalte. a de
terminat și continuă să determine o 
evoluție divergentă a prețurilor celor 
două categorii de produse — primare 
și manufacturate.

După cum se știe, țările furnizoare 
de materii prime sînt în cea mai 
mare parte țări slab dezvoltate. De 
pildă, economia a peste 50 de țări in 
curs de dezvoltare este profund de
pendentă de producția și exportul 
materiilor prime minerale. în cazul a 
30 dintre ele această dependență fiind 
totală. Pe de altă parte, țările indus
trializate dețin peste 75 ia sută din 
exportul de produse manufacturate 
al lumii capitaliste. Ca urmare, după 
cum relevă statisticile O.N.U., în de
cursul deceniului 1951—1960. prețurile 
obținute în comerțul exterior de ță
rile în curs de dezvoltare au scăzut 
cu aproape 15 la sută. Cele mai re
cente date statistice relevă că. după 
o perioadă de 2—3 ani de oarecare 
avînt. preturile produselor de bază 
au cunoscut în 1975 o nouă degringo
ladă. în vreme ce preturile produse
lor industriale au continuat să 
crească.

„Foarfecele prețurilor" în acțiune : 6 TRACTOARE ÎN 1960 ; 3,5 
ÎN 1965 și NUMAI 2 ÎN 1975 pentru aceeași cantitate de materie 

primă exportată

Acest „foarfece al prețurilor" frus
trează de însemnate venituri țările 
slab dezvoltate. Conform analizei ex- 
perților U.N.C.T.A.D., in perioada 
1951—1966, „foarfecele prețurilor", a 
produs țărilor „lumii a treia" pier
deri de 63 miliarde dolari, adică, in 
medie, 4 miliarde de dolari pe an. 
De aici și agravarea continuă a de
ficitului balanței comerțului exterior 
al țărilor in curs de dezvoltare, care 
a atins in 1974 cifra de 26,1 miliarde 
dolari.

Spolierea de către statele imperia
liste a țărilor în curs de dezvoltare 
pe calea schimburilor comerciale ine
chitabile este ilustrată de înrăutățirea 
indicelui raportului de schimb (adică 
a raportului dintre indicele creșterii 
prețurilor la export și indicele creș
terii prețurilor Ia import) al acestor 
țări. Numai în 1972, ca urmare a scă
derii amintitului indice, țările „lumii 
a treia" au înregistrat o pierdere de 
10 miliarde dolari.

Aceste realități confirmă justețea 
propunerilor României privind nece
sitatea realizării unui raport echitabil 
intre preturile materiilor prime și 
ale produselor industriale, ca una din 
componentele cele mai importan
te ale edificării unei noi ordini econo
mice internaționale. Este firesc ca
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țările producătoare de materii prime 
să primească prețuri cu adevărat re
muneratorii. care să le permită o 
dezvoltare economică și socială mai 
rapidă : în același timp, produsele 
industriale trebuie livrate la prețuri 
care să stimuleze dezvoltarea in con
tinuare a activității industriale. în 
concepția tării noastre, expusă în 
documentul „Poziția României eu 
privire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale", și reafir
mată de la tribuna Marii Adunări 
Naționale de președintele Nicolae 
Ceaușescu. stabilirea unor prețuri 
științific determinate la materiile pri
me. la transport, la produsele de bază 
industrializate trebuie să pornească 
de la legități obiective, care să per
mită comensurarea justă a valorii di
feritelor produse, ținindu-se seama 
de cheltuielile de producție, de va
loarea de întrebuințare a mărfurilor. 
Asigurarea unui raport just între pre
țurile materiilor prime. produselor 
industriale și produselor agToalimen- 
tare înseamnă crearea de condiții 
echitabile atit pentru deținătorii de 
materii prime, cit și pentru producă
torii industriali și agricoli, impulsio- 
nind astfel dezvoltarea economică ge
nerală, progresul tuturor popoarelor.

Viorel POPESCU

LONDRA 15 (Agerpres). — Anul 1975 
a fost unul dintre cei mai nefavora
bili din perioada postbelică pentru 
industria aeronautică din țările occi
dentale — relevă datele unei anchete 
efectuate de publicația londoneză de 
specialitate „Flight", recesiunea în 
acest sector afectînd atit firmele a- 
mericane, cit și pe cele vest-euro- 
pene. Pe ansamblul țărilor occiden
tale. anul trecut nu s-au înregistrat 
decit 230 de comenzi pentru avioane 
comerciale, ceea ce înseamnă, pro
centual, o reducere de aproape 41 
la sută față de comenzile anului 
precedent.

Revista „Flight" precizează că a- 
ceastă recesiune s-a făcut resimțită 
mai ales pe continentul american — 
principala piață — unde au fost 
cc landate numai 61 de avioane, față 
de 141 în 1974. ceea ce reprezintă o 
diminuare de 56 Ia sută. In Japonia 
și alte țări capitaliste din Asia redu
cerea comenzilor a fost de 74 la sută, 
iar în Europa occidentală — de 15.8 
la sută. Acest procentaj relativ scă
zut pentru vest-europeni este în rea
litate o problemă de conjunctură,

datorită faptului că au fost prezen
tate un număr relativ mai ridicat, de 
comenzi pentru airbus — aparat rea
lizat de un grup de firme construc
toare din Europa occidentală.

Un indiciu semnificativ il consti
tuie și reducerea numărului de apa
rate „Boeing-727" vindute.

„Este necesar un climat 
de pace și cooperare pentru 
succesul eforturilor țărilor 

in curs de dezvoltare1’
Cuvîntarea primului ministru 
Indira Gandhi la conferința 

Pugwash

DELHI 15 — Corespondentul Ager
pres transmite : Adresindu-se partici- 
panților la conferința Pugwash. de la 
Madras, primul ministru al tării gaz
dă, Indira Gandhi, a apreciat că în 
ultimii ani s-au înregistrat unele evo
luții pozitive in viața internațională, 
intre care, îndeosebi, victoria forțelor 
de eliberare națională din Asia de 
sud-est și pași în direcția destinderii 
in Europa. „Salutăm Declarația de la 
Helsinki cu privire la securitatea eu
ropeană mai mult decît ca o rază de 
speranță", a spus Indira Gandhi, dar 
destinderea internațională, pentru a 
deveni efectivă, trebuie să implice și 
țările în curs de dezvoltare. „Țările 
Asiei și Africii, în special, care au 
devenit independente în ultimele 
două sau trei decenii și care mai au 
încă de depășit stagnarea economică 
de secole, au nevoie de un climat in
ternațional de pace și cooperare pen
tru succesul eforturilor pe care le 
depun". Premierul Indiei a arătat că 
nu se va putea asigura stabilitatea in
ternațională fără acceptarea de către 
țările industrializate a normelor unei 
noi ordini economice și politice inter
naționale bazate pe „dreptate, nefolo- 
sirea forței, participarea echitabilă a 
națiunilor la viața internațională și 
salvgardarea suveranității lor".

BRAZILIA

Situație gravă 
în regiunile 

bîntuite de- secetă
RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres). 

— Circa 150 000 de persoane sînt a- 
menințate de foamete in statele Ba
hia și Pernambuco, din nord-estul 
Braziliei, unde, in ultima lună, a fost 
resimțită o secetă deosebit de puter
nică.

Efective ale poliției au fost trimi
se in primele zile ale acestei săptă- 
mini în orășelul Ouricuri. la 600 km 
de Recife, după ce un număr de trei 
mii de țărani înfometați au invadat 
localitatea respectivă în căutare de 
hrană, apă și lucru. Din ordinul gu
vernatorului provinciei. 22 tone de 
alimente au fost trimise de urgentă 
în regiunea sinistrată, urmînd să fie 
distribuite gratuit populației.

Situația este la fel de gravă și în 
provincia vecină, unde ploaia nu a 
mai căzut de mai multe săptămîni. 
In numeroase sate din regiune nu se 
mai găsește apă potabilă, iar stocu
rile de soia — aliment de bază al 
populației — au fost în întregime e- 
puizate. Numeroase magazine au fost 
închise ; distribuirea apei este asigu
rată de camioane cisternă venite de 
pe litoral. In fața gravității situației, 
guvernul a multiplicat deschiderea 
de „fronturi de lucru" pentru absor
birea miilor de țărani reduși la si
tuația de șomeri din cauza secetei. 
Autoritățile locale apreciază că re
colta de soia poate fi in întregime 
distrusă, ca și cele de porumb și de 
bumbac, dacă. în următoarele citeva 
zile, nu va ploua.

«Wl
• POLUL HOINAR.

Mica așezare din Iakuția sovie
tică, Oimiakon, se bucură de 
faima de „pol al frigului" al 
emisferei nordice, mercurul ter
mometrelor oprindu-se adesea 
in jurul a 70 de grade minus. 
Dar. potrivit observațiilor oame
nilor de știință. Oimiakon va 
trebui să se resemneze ou pier
derea acestui „titlu". S-a con
statat că împărăția gerului se 
mută mai spre apus cu o viteză 
de două grade geografice pe de
ceniu, datorită mutării polurilor 
magnetice ale planetei.

• NAUFRAGIU MIS
TERIOS. Soarta navei „Berge 
Istra", dispărută tn Pacific acum 
două săptămini. continuă să 
preocupe multă lume, și mai 
ales cunoscuta firmă britanică 
de asigurări maritime „Lloyds", 
unde giganticul mineralier nor
vegian de 224 000 tone fusese a- 
sigurat la circa 27 milioane do
lari. Vasul dispărut, care avea 
la bord un echipaj de 32 de per
soane și transporta minereu de 
fier din Brazilia spre Japonia, 
indicase la ultimul contact prin 
radio că se afla la 280 km sud- 
vest de insula Mindanao, cea 
mai meridională din arhipelagul 
filipinez. Cercetările, desfășura
te pe o suprafață de 500 000 miie 
pătrate, nu s-au soldat pină a- 
cum cu nici un rezultat. Inves
tigatorii iși pun întrebarea cum 
este posibil să dispară fără 
urme, fără să fi lansat măcar 
un S.O.S. o navă mare cit trei 
terenuri de fotbal ? Naufragiul 
este socotit ca unul din cele mai 
indescifrabile din istoria mari
timă.

• DIN NOU DESPRE 
DESCOPERIREA AME- 
RICII ? Potrivit profesorului 
american William Clewlow, 
America ar fi putut fi desco
perită cu citeva secole înainte 
de Cristofor Columb de. către 
marinari chinezi sau japonezi. 
Teoria se sprijină pe descope
rirea unor misterioase ancore dc 
piatră, găsite de scufundători 
americani in largul Californiei. 
Ele sînt asemănătoare ancorelor 
utilizate de marinarii asiatici 
cu 500—1 000 de ani in urmă. 
Toate prezintă la mijloc un ori
ficiu care, după opinia profeso
rului William Clewlow. este fă
cut în mod sigur de mina omu
lui. Pietrele amintite. care 
cintăresc între 70 și 225 kilogra
me. au fost trimise pentru a fi 
studiate de experți chinezi și ja
ponezi.

• CONSERVE DIN... 
EVUL MEDIU. Cu prilejul 
cercetărilor efectuate asupra 
unei nave medievale care s-a 
scufundat in Marea Baltică, nu 
departe de portul Gdansk (R. P. 
Polonă), pe lingă alte încărcă
turi. la suprafață a fost scos un 
butoiaș care conținea carne'... 
comestibilă. Specialiștii sînt de 
părere că, datorită unui incen
diu declanșat la bord, o canti
tate de smoală, scursă din alte 
recipiente, a acoperit butoiașul. 
Ea s-a dovedit a fi un conser- 
vant perfect.

• OCHELARI PENTRU 
ȘOFERI. Nu este vorba de 
corectarea unor defecțiuni vi
zuale ale șoferilor, ci de ocroti
rea vederii acestora. Profesorul 
H. Hager din R.D.G. a elaborat 
o sticlă care este impenetrabilă 
la lumină, lăsînd numai citeva 
„pete" străvezii. Amplasarea 
corectă a acestor „pete" apără 
ochiul omenesc de intensitatea 
excesivă a razelor luminoase. 
Sticla permite trecerea unei 
cantități de lumină strict dozate 
pentru ochi, reduce oboseala o- 
chilor. sporind astfel secu
ritatea de circulație auto.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București. Plata Scînteii. Tel 17 sti 10. t7 Bo 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorii din întreprinderi și Instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM 
presă, București, Calea Grlvlței nr. 84—66 P.O.B. — 2001, telex ; 11 683 sau 11 226. Tiparul ; Combinatul Poligrafic CASA SClNTEH 40 360
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