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Un imperativ al activității productive: '

CĂLITĂ TE
...și iarPlanul pe anul 1976 — primul an al noului cincinal — acordă o deosebită însemnătate accentuării factorilor calitativi, de eficientă ai dezvoltării economice, în cadrul cărora ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor ocupă un loc primordial. Tocmai de aceea, asigurarea unei calități superioare a producției reprezintă un obiectiv esențial al întrecerii socialiste din acest an ; numeroase din chemările la Întrecere adresate zilele acestea de colectivele dintr-un șir de unități economice cuprind angajamente mobilizatoare în acest sens.De fapt, in întreg cincinalul pe care l-am început — definit drept „cincinalul revoluției tehnico-știin- țifice" — partidul nostru situează in centrul activității economice, ca o sarcină fundamentală, ridicarea nivelului calitativ al producției. Sint, desigur, multe și complexe sarcinile pe care le avem de înfăptuit, dar s-ar putea spune că dintre toate ridicarea calității se detașează cu prioritate. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. in acest cincinal „in centrul activității întregului nostru partid, a ministerelor. centralelor și întreprinderilor trebuie să stea lupta pentru ridicarea continuă a calității producției — cerință de importanță vitală a economiei noastre naționale. Va trebui perfecționată activitatea de proiectare a produselor, asigurată respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice, realizarea tuturor produselor in strinsă concordanță cu normele tehnice, cu cerințele progresului tehnic contemporan".Dar de ce se pune cu atita a- cuitate cerința ridicării continue a nivelului calitativ al produselor ? înfăptuim obiectivele unui cincinal al revoluției tehnico-științifice, un cincinal în care, folosind tot mai mult o tehnică superioara, este nu numai necesar, ei și obligatoriu să realizăm produse de calitate superioară. Tehnologiile și mașinile moderne pe care Ie utilizăm și care pătrund tot mai mult in producția noastră ușurindu-ne munca — făcînd-o mai plăcută, mai spornică — se justifică numai in măsura în care din îngemănarea lor cu priceperea și iscusința muncitorului sau a specialistului rezultă produse de calitate mai bună, mai competitive. Este, cu alte cuvinte, o obligație morală din partea fiecăruia dintre noi să răsplătim prin puterea minții și forța brațelor efortul pg care statul îl face pentru promovarea susținută în producție a celor mai moderne cuceriri ale științei și tehnicii.Un produs chiar ireproșabil executat. dacă este de tip învechit, nu poate fi nicidecum considerat ca fiind „de calitate". Aceasta este o exigență a unei economii moderne. In multe țări, ritmul înnoirii producției este deosebit de mare. Pe plan mondial, in prezent, durata medie a rezistenței produselor tehnice. a mașinilor și utilajelor ia uzura morală se situează intre 3 si 6 ani. Este evident că în aceste condiții calitatea producției, înnoirea și modernizarea produselor reprezintă o necesitate obiectivă a dezvoltării economice, a creșterii eficienței productive. Căci un produs nou. realizat la parametri tehnici și calitativi ridicați. înseamnă, implicit, un grad mai înalt de valorificare a materiilor prime și materialelor, o contribuție mai sporită a inteligenței tehnice

calitateIa progresul economic. Căci un produs de calitate, de înalt nivel tehnic, înseamnă deopotrivă ciștig pentru producător — concretizat in valorificarea superioară a materiilor prime — și pentru beneficiar — concretizat în randament sporit, funcționalitate ridicată, performante tehnice înalte. înseamnă, de fapt, ciștig pentru întreaga economie.Iată, de pildă, dacă socotim egală cu 1 valoarea unei tone de metal Incorporate intr-un vagon de marfă, aceasta crește de circa 20 de ori în producția de mașini- unelte și de peste 250 de ori în producția calculatoarelor Felix 254. Rezultă dar ce efecte economice pozitive se pot obține prin promovarea progresului tehnic, prin ridicarea nivelului calitativ al produselor noastre.Asigurarea unei înalte calități reprezintă, totodată, una din condițiile esențiale ale sporirii exportului. Cu atît mai mult în prezent, în condițiile crizei economice din Occident, de recesiune economică, cînd numeroase state își reduc substanțial importurile, creșterea gradului de competitivitate este absolut obligatorie, practic. în plasarea mărfurilor pe piață cîștigă cel care izbutește să dea produse de cel mai înalt nivel tehnic, de calitate superioară. Numai asigurind produse de înalt nivel tehnic și de calitate ireproșabilă vom putea extinde relațiile noastre economice internaționale. Aceasta este o realitate obiectivă pe care nu putem s-o ignorăm, care trebuie înțeleasă bine, în profunzime de către, fiecare colectiv de întreprindere, de fiecare muncitor, inginer și tehnician. Produsele de înaltă calitate sint căutate, sînt competitive pe piața externă și avem în acest sens numeroase exemple cum sint tractoarele. instalațiile de foraj, diferite bunuri de consum ș.a.De la muncitor Ia director, fiecare lucrător trebuie să înțeleagă clar că în condițiile actualei revoluții tehnico-științifice ridicarea nivelului calitativ al producției este o cerință de prim ordin a înzestrării tehnice superioare a economiei naționale, a satisfacerii in bune condiții a nevoilor de consum ale oamenilor muncii, precum și a asigurării unei competitivități sporite pe piața internațională. Ridicarea continuă a calității producției trebuie' să constituie un fir conducător al întregii activități productive, în fiecare întreprindere. Dar înainte de toate, calitatea superioară și modernizarea continuă a produselor constituie o problemă de conștiință, o îndatorire de partid, o sarcină de înaltă responsabilitate — de Ia cercetător, proiectant pină la Inginer și muncitor. Tocmai de aceea. în întreaga această activitate un rol primordial revine muncii politico-educative a organizațiilor de partid, menită să sădească în conștiința colectivelor de unități industriale, de cercetări și proiectări ambiția și răspunderea pentru ca tot ceea ce produc și creează să corespundă, pină in cele mai mici amănunte, exigențelor și cerințelor de ordin calitativ.După cum este cunoscut, nu a- bordăm problema ridicării calității producției p? un teren gol. Avem, o bază de pornire bună pentru realizarea sarcinilor privind ridicarea calității — în acest an și
(Continuare în pag. a IV-a) ,

Pentru depășirea planului pe 1976, 
pentru rezultate mereu mai bune 

în economie, noi chemări 
la întrecerea socialistă
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O nouâ și modernâ cetate a energeticii românești: termocentrala Mintia-Deva

• ÎNTREPRINDEREA co 
MERCIALĂ DE STAT PEN 
TRU MĂRFURI INDUSTRIA' 
LE PLOIEȘTI către toate în 
treprinderile comerciale

IN ZIARUL DE AZI
Rubricile noastre : PREO
CUPĂRI SI EXIGENTE LA 
CONSILIILE POPULARE; 
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TUTINDENI

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea programului ideologic al partidului

I

Hunedoara în- județ puternic vedere energe-Prin specificul său, trunește atributele de dezvoltat din punct de tic. Sub raportul resurselor, judelui realizează 25 la sută din cărbunele net al tării și deține un apreciabil potențial hidroenergetic. S-a dezvoltat continuu producția de energie electrică, ale cărei ponderi se ridică în prezent la 11.6 la sută in ce privește puterea instalată in centrale și 13.4 la sută in ce privește producția efectiv realizată. în același timp. economia deosebi industria, peste 6 milioane convențional sub formă de cărbuni, cocs, gaz metan, păcură și circa 2.5 miliarde kWh energie electrică.Am prezentat aceste cîteva date 1- lustrative privind rolul și importanța județului în energetica națională, pentru a sublinia coordonatele în cadrul cărora organizația județeană de partid Hunedoara și-a stabilit, ca o- biectiv central de acțiune, înfăptuirea consecventă a politicii energetice a partidului, îndeplinirea exemplară, cu maximă rigurozitate, a orientărilor și indicațiilor pe care ni le-a trasat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru făcute in județul nostru.Pe temeiul acestor sarcini și orientări. comitetul județean de partid a elaborat și aplică în fapt un program de anvergură și durată, menit să asigure în județul Hunedoara dezvoltarea susținută a bazei de resurse energetice, creșterea rapidă a producției de combustibili și energie, utilizarea rațională, cu înaltă eficiență, a acestora. Programul vizează în primul rind „obiective strategice" pe termen lung, a căror urmărire și realizare și-a asumat-o direct biroul comitetului județean de partid. împreună cu ministerele și alte organe centrale de resort. Aceste obiective se îmbină cu măsurile și acțiunile Imediate, cu caracter permanent, pe care organele și

organizațiile de partid, conducerile intreprinderilor. colectivele de muncă din întregul județ le desfășoară în vederea economisirii combustibililor, energiei și carburanților.

® INSTITUTUL DE PRO
IECTARE TEHNOLOGICĂ DE 
SECȚII ȘI UZINE METALUR
GICE - IPROMET - către toa
te institutele de proiectare
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Cu sprijinul cetățenilor,
în folosul cetățenilor

OLT: Schițele de siste 
matizare a localităților 

dezbatere publică
in

Pentru făurarii de agregate energe
tice din secția turbine a întreprinde
rii bucureștene de mașini grele, pri
mul an al noului cincinal a debutat 
sub semnul unui intens și rodnic 

efort

lor mai buni gospodari. In municipiul Focșani, valoarea lucrărilor edilitar- gospodărești și de înfrumusețare a localității executate anul trecut prin muncă patriotică se ridică la peste 90 milioane lei. Aceasta înseamnă că fiecare locuitor al Focșaniului a contribuit la îmbogățirea zestrei edilitar- gospodărești a orașului cu lucrări în valoare de peste 1 800 lei. La s-au construit noi străzi cu o față de 87 000 metri pătrați și metri pătrați de noi trotuare, rîul Șușița s-au făcut îndiguiri mai bine de 16 kilometri și au taluzate maluri pe o suprafață 240 000 mp La Adjud au apărut străzi și trotuare noi. taluzări și îndiguiri de ape, spații verzi, plantări de arbori și arbuști ornamentali. Asemenea înfăptuiri sînt de consemnat și la Odobești și Mărășești. Și in aceste localități, în fruntea acțiunilor de muncă patriotică s-au situat deputății consiliilor populare, numeroși alegători care au ținut ca circumscripția lor să fie mai bine gospodărită. să arate cit mai frumoasă. (Dan Drăgulescu).

în care vind dunările cu cetățenii au luat cuvin- tul peste 7 000 de săteni, care au făcut mai mult de 10 000 de propuneri, adueîndu-și contribuția la mai buna amplasare a unor obiective și locuințe in raport cu cerințele moderne de civilizație și cu tradițiile locale. Prin adoptarea noilor schițe de sistematizare, numărul satelor se reduce de la 384 la 272, iar perimetrul afectat localităților va fi mai mic cu aproape 15 000 ha. care vor intra în circuitul productiv. Se prevede, de asemenea, ca unele localități — centre polarizatoare care dispun de resurse materiale și umane — să se dezvolte intr-un ritm mai intens. într-o primă etapă, pină in 1980. comunele Vădastra, Scornicești și Radomirești vor prinde contururi urbane. După 1980 li se vor adăuga localitățile Potcoava. Osica. Șerbă- nești, Piatra Olt, Rusănești și Vito- mirești. Totodată, comunele lancu Jianu. Leleasca. Văleni. Stoicănești, Izbiceni și Ștefan cel Mare vor deveni localități model cu caracter a- gro-industrial. Schițele de sistematizare prevăd, totodată, dezvoltarea intr-un ritm accelerat și a orașelor Oltului, unde vor fi construite alte importante obiective industriale și social-culturale. atit la Slatina și Caracal. cit și la Balș, Corabia și Dră- gănești-Olt. (Emilian Rouă).

județul Olt au avut loc. în localitate, dezbateri publice . schițele de sistematizare. In a-fie- pri- Panciu supra- 124 000 Pe pipe fost de

măsuri din Program, să asigurăm în Valea Jiului o creștere cu 2.1 milioane tone a producției de cărbu- prioritate sporirii cocsificabilă.Acțiuni tante se zează și ducția de electrică, cest sens, pe lingă măsurile luate la termocentralele Mintia și Paroșeni in legă- . tură cu funcționarea optimă, in deplină siguranță, a agregatelor e- nergetice. ne-am ocupat de pregătirea și demara- executie a grupu- MW de la Mintia, mai pune în func-

ne. acordindu-se volumului de huilă impor- finali- in pro- energie In a-
BOTOȘANI : Dezvoltarea 
armonioasă a tuturor lo

calităților

din județul HUNEDOARA
loachim MOGA,

prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara dl P.C.R.hunedoreană. in- consumă anual tone combustibil Pentru înfăptuirea obiectivelor pe termen lung, biroul comitetului județean de partid conlucrează eficient cu conducerile Ministerelor Minelor. E- nergiei Electrice, Industriei Metalurgice. cu care am analizat in detaliu situația rezervelor și a producției de cărbune în Valea Jiului, posibilitățile de dezvoltare a termocentralelor existente și de punere în valoare a potențialului hidroenergetic, stadiul producției și al consumului de cocs și alte resurse energetice în siderurgie, stabilind și acțiunile ce trebuie întreprinse în acest domeniu. Analizele e- fectuate ne-au condus Ia conturarea unor măsuri eșalonate pînă in anul 1980, care vor aduce o importantă contribuție la realizarea prevederilor noului cincinal, a sarcinilor stabilite de Congresul al XI-Iea in domeniul energeticii.în Valea Jiului a fost amplificată activitatea de cercetare geologică, pro- movîndu-se în categorii superioare noi rezerve de huilă energetică și cocsificabilă. Pe această bază, precum și ca urmare a măsurilor politico-or- ganizatorice luate pentru îmbunătățirea organizării și conducerii activității de partid și economice. în Valea Jiului s-a intensificat cărbune, nele din creștere ției de tone. Urmează ca pînă în 1980. prin materializarea complexului de
extracția de începind din 1971, mi- acest bazin realizează o medie anuală a produc- cărbune net de 165 mii Urmează ca pînă în

rea lucrărilor de lui nr. 5 de 210' Pină în 1980 vomțiune și grupul nr. 6, astfel că producția de energie electrică realizată în termocentralele din județ se va ridica la circa 7.7 miliarde kWh. O a- tenție deosebită acordăm intensificării activității pe șantierul complexului hi-

VRANCEA : Șantierele a- 
nuale ale muncii patrio
tice : 365 de zile din 365

(Continuare în pag. a IlI-a)

„Șantierele muncii patriotice — deschise 365 de zile pe an". Este deviza sub care locuitorii orașelor din județul Vrancea participă la întrecerea patriotică pentru desemnarea ce-

în adunările cetățenești premergătoare conferinței județene și congresului consiliilor populare, au fost făcute numeroase propuneri și s-au luat angajamente concrete menite să asigure ridicarea într-un ritm mai rapid a localităților județului pe noi trepte de progres și civilizație. Astfel, cetățenii au propus și hotărît ca prin eforturi proprii să construiască jîn satele județului încă 50 de brutării, 49 băi comunale, abatoare, secții prestatoare de servicii. De asemenea, prin contribuția popblației se va realiza în cincinalul actual, suplimentar, 25 școli. 4 ateliere școlare. 3 dispensare. Se va extinde rețeaua de apă potabilă cu 45.5 kilometri și vor fi modernizate și asfaltate 48,5 kilometri drumuri. (I. Maximiuc).
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Porturi noi

Tînărul intelectual și realizarea sa 
ca specialist, ca om, ca cetățean

...Discutăm despre menirea și misiunea intelectualului in România socialistă, despre îndatoririle lui de cetățean și specialist, de patriot, izvo- rîte din necesitatea — de înaltă valoare etică — de a da țării, poporului tot ce are mai bun, întreaga sa capacitate de creație și efort, ca răspuns la grija permanentă pe care societatea socialistă, întregul popor, călăuzit de partid, o acordă intelectualilor. specialiștilor, la condițiile care le sînt asigurate de societatea noastră pentru deplină realizare - și afirmare... Discutăm despre toate acestea și, firesc, ajungem la concluzia că nu există un răspuns mai corespunzător. mai etic, mai responsabil la aceasta decît răspunsul faptelor. Al faptelor de muncă și creație, de viață politică. obștească. personală, consacrată binelui tării, progresului general al poporului din care facem parte cu toții. Iată, mai jos. cîteva ilustrări ale acestei idei.Vine o vîrstă în viața omului cînd. abordînd o temă sau alta de meditație, de discuție, nu se noate îm

piedica să nu facă apel la amintiri : mai vesele sau mai triste, mai semnificative sau mai puțin, evocînd sugestiv întimplări și experiențe de viață. într-un fel, o adevărată punte între trecut. cu rezonanțe active în prezent și cu nelipsite proiecții în viitor, de care nu

solvent! care și-au împletit \ viata, energia, idealurile cu lupta poporului nostru pentru un viitor mai bun. mai luminos, care poartă cu ei — în toate colțurile tării — și ceva din fiecare dintre noi. dascălii lor.Desigur, cei 2 500 de medici și farmaciști — pe care

nostic din clinicile universitare și condițiile obiective de muncă din circumscripția sanitară rurală n-au fost ușor de depășit, mai ales de primele promoții ale institutului. Era nevoie Încă de multe eforturi pentru perfecționarea procesului de pregătire a studenților, pe
însemnări de prof. dr. docent Gheorghe PUSKÂS

ne putem lipsi în nici o împrejurare cind prospectăm căi de optimizare a propriei noastre activități, a unei activități umane in general. La noi. la Institutul de medicină și farmacie din Tirgu- Mureș am organizat, de prin anul 1962. un astfel de „depozit de amintiri", poate mai exact „de. memorie", denumit „Cabinetul absolventului". De-a lungul anilor s-au adunat aici mii de metri de benzi de magnetofon, pelicule documentare, scrisori. anchete-interviuri. mărturii ale promoțiilor de ab-

institutul nostru i-a pregătit în 30 de ani de existentă — n-au înregistrat numai succese. Adaptarea la condițiile de lucru și de viată din mediul rural, la sute de kilometri de orașul modern in care au învățat, n-a fost lipsită de impasuri, de momente de cumpănă. La început. absenta unei legături cu practica in anii studiilor universitare, uneori structura deficitară a planului de invățămînt. contactul tardiv cu asistenta medicală ambulatorie. contradicția dintre cazuistica, metodele de diag-

care nici astăzi nu le putem considera terminate.Dar, în timp ce în multe țări se pune problema dacă absolventul va găsi posibilități adecvate de activitate sau chiar un loc de lucru, pentru noi preocuparea este cum se realizează el. Și. mai presus de orice, se detașează certitudinea — îmbucurătoare și reconfortantă pentru noi toți — că studenții noștri de ieri, colegii noștri de astăzi au trecut eu succes — în marea lor majoritate — „proba de foc" a vieții. Experiența de

viață vine cu timpul, competența se amplifică și se aprofundează printr-o exercitare mai îndelungată, dar maturitatea, răspunderea pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor profesionale și civice încredințate de societate trebuie să se manifeste din prima clipă, cintl tînărul specialist — nu numai medicul, din cazul nostru, ci de orice altă profesie — își ia in primire locul de muncă. Și ce altă dovadă că absolvenții noștri s-au purtat cu demnitate decît aceea că acum, după ani de muncă responsabilă și conștiincioasă, se află între oamenii de nădejde și cetățenii activi ai localităților unde profesează ?Dr. Luca Măieran loan conduce cu multă competentă și abnegație dispensarul medical comunal din Mărgineni (Neamț). Tinăra doctoriță Bartha Cecilia, de la d.m.c. Parava (Bacău), a reorganizat din temelii activitatea medicală locală, inclusiv cea a casei de naștere. înregistrind în prezent o
(Continuare în pag. a IV-a)

Așa cum drumurile arată cit de umblat și. deci, cit de îngrijit e cimpul, așa cum brațele arată cit de viguros e trupul, așa cum ochii arată cit de bogat e sufletul, porturile maritime ale unei țări ne vorbesc despre activitatea creatoare dinlăuntrul ei. despre puterea de muncă, despre vigoarea economică.Cit privește România, porturile maritime pe care le-a moștenit de la trecutele o- rinduiri sociale i-au devenit, la un moment dat. mult prea mici. Schimbul de mărfuri cu lumea largă a crescut pînă într-atit incit vapoarele așteptau in larg pină să li se elibereze un loc la una din danele portului. Și astfel au fost proiectate și construite porturi noi.Așa. de pildă, portul nou din Constanta...Portul nou din Constanța a apărut ca o prelungire a vechiului port. Dar o prelungire de asemenea dimensiuni incit trupul pe care l-a întregit pare acum un biet început. Ceea ce se cuprinde azi in denumirea de Portul maritim Constanta este practic o entitate nouă, de mari dimensiuni. Iată în ce termeni se vorbește

acum despre acest port :în fiecare zi și in fiecare noapte, in portul Constanta se află sub operațiuni de in- cărcare-descărcare cile 38—40 de nave. In 24 de ore se încarcă și se descarcă 50 000 tone de mărfuri. Mărfuri pe care le-a produs România pentru țări de pe tot mapamondul sau mărfuri pe care le primește țara noastră în cadrul activității ei intense de comerț exterior.Și. astfel. portul pare la orice oră din zi și din noapte, un impresionant conglomerat industrial in care brațele unor u- riașe. macarale se rotesc și se strecoară cu abilitate printre catargele și instalațiile mecanice de pe punțile marilor și complicatelor vapoare moderne. Pe chei aleargă. într-un du-te-vino neîn- rerupt. sute de auto- stivuitoare și tractoare. Podurile rulante trag din piritecele mineralierelor gigantice, ca fusul din caier. pulberea prețioasă a minereurilor ce se vor transforma. în combinatele siderurgice ale tării sau în marile combinate chimice, in oteluri și substanțe chimice. Pe luciul apei din bazinul portuar se înscriu „brazdele" trase din greu Ie pilotine. remorche

re și șalupe. în timp ce văzduhul e spintecat de duduitul lor. A- dăugați la toate acestea o neîntreruptă activitate feroviară (zilnic sint descărcate in port 650—700 de vagoane și sint apoi încărcate tot pe-atîtea pentru a prelua încărcătura navelor sau. dimpotrivă, pentru a le oferi o încărcătură nouă) și veți avea o imagine concludentă a ceea ce înseamnă portul Constanța.Portul Constanța este principala poartă maritimă a țării. își dau aici întîlnire. pentru a se. despărți apoi, pornind pe toate drumurile de apă ale pămîntu- lui. roadele muncii a milioane de români. De aceea, portul este o oglindă a chipului țării. Așa cum porțile maramureșene — incrustate cu chipul soarelui — ne vorbesc despre sufletul însetat de lumină al celor ce le-au cioplit. Așa cum porțile gorjene — cu stilțfî ciopliți in romburi — simbolizează năzuința spre marile înălțimi, năzuința din care s-a născut Coloana.Și iată acum citeva repere concrete ale
Miliaj CARANFIL 
G. MIHĂESCU
(Continuare 
în pag. a V-a)
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PROIECTUL PROGRAMULUI 
DE MĂSURI PENTRU CONSERVAREA 

Șl DEZVOLTAREA FONDULUI FORESTIER
IN PERIOADA 1976-2010

Proiectul Programului de măsuri pentru conservarea ți dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976 — 2010, examinat și aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din 16 decembrie anul trecut — și publicat in „Scînteia" nr. 10 380 din 6 ianuarie a.c. — a fost primit cu interes în rîndurile specialiștilor, cercetătorilor și cetățenilor.Plinind coloanele sale la dispoziția cititorilor, a tuturor oamenilor muncii pentru formularea de sugestii, propuneri, observații pe marginea proiectului de program, ziarul nostru prezintă astăzi citeva opinii.
Codrii Vrancei mereu mai faimeiDezbaterea Programului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, pe o perioadă de 35 ani, constituie pentru fiecare silvicultor un minunat prilej' de analiză responsabilă a ceea ce a înfăptuit pină in prezent, de stabilire a unor noi acțiuni care să vizeze mai buna gospodărire a pădurilor.In contextul sarcinilor stabilite de conducerea partidului și statului nostru. silvicultorii Vrancei au pus accentul pe refacerea fondului forestier, împădurirea tuturor suprafețelor dezgolite, rezultat al exploatărilor prădalnice din trecut, ridicarea potențialului productiv al acestui fond prin măsuri silviculturale, a recoltării și valorificării superioare a produselor accesorii și vinătorești ș.a. De la naționalizare și pină în prezent, pentru refacerea fondului forestier s-au executat lucrări de împăduriri pe circa 51009 ha, cele mai mari suprafețe fiind în bazinele superioare ale rîurilor Putna. Năruja și Zăbala. S-au executat lucrări de refacere și substituire a arboretelor degradate și slab productive pe 5 500 ha, urmărindu-se introducerea, atît a speciilor locale verificate in producție, cit și a unor specii repede crescătoare, cum ar fi pinii, plopii euramericani. duglasul și laricele.Una din problemele majore care ne-a preocupat și ne preocupă în mod deosebit a constituit-o readucerea in circuitul economic, prin împădurire, a terenurilor degradate și neproductive inapte culturilor agricole. Au fost constituite 33 perimetre de ameliorare, in care s-au e- xecutat lucrări complexe hidrotehnice și silvice care au dus. la stingerea caracterului torențial în localitățile : Vitănești. Găgești. Vidra, Tichiriș, Colacu, Birsești, Tulnici,
Pădurea-o avuție peste veacuriDatorită așezării pădurilor sale într-o regiune cu frumuseți naturale deosebite, ușor accesibile și foarte apropiate de capitala țării, valea Prahovei constituie, una din zonele turistice foarte frecventate de oamenii muncii din tara noastră, veniți .la odihnă, precum și de un număr tot mai mare de turiști străini. Aici, poate mai mult decit în alte părți, apar pregnant funcțiile polivalente ale pădurii, faptul că potențialul fondului forestier nu se limitează numai la producerea de lemn. Pădurea, in această zonă, trebuie să satisfacă și cerințele de protecție ale regimului hidrologic—antierozional, precum și
COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ NE OFERĂ ÎN 1976

6 * 8Produse noi și noi servicii
© în acest an, un plus de mărfuri și servicii de circa 1,4 

miliarde lei față de anul 1975 © Mari fonduri pentru 
dezvoltarea rețelei de prestări-servicii © Se extind formele 
moderne : casele de comenzi pentru servicii, prestările pe 
bază de abonament @ Primele unități-model ® în fiecare 
județ, meșteșugarii vor asimila cel puțin 40 de produse noi.In anul încheiat de curînd aportul cooperației meșteșugărești la acoperirea cerințelor populației cu mărfuri și servicii de cerere curentă s-a concretizat intr-un volum de activitate cu 84 la sută mai mare decit în 1970. Oferta meșteșugarilor a fost îndeosebi confecția la comandă sau de serie mică (circa o treime din totalul volumului de activitate), in produse din metal, lemn, piele etc.Ramura prestărilor de servicii — pentru care cooperația meșteșugărească este chemată. în primul rind. să-și orienteze preocupările — a atins in 1975 cifra de 5.3 miliarde lei, inre- gistrînd o creștere de circa 54 la sută față de anul 1970. Au fost înființate in 1975 peste 1 000 de unități — mare parte din ele amplasate la parterele blocurilor de locuințe și în complexe comerciale. Anul 1975 a adus și unele premiere : înființarea primelor case de comenzi (la Cluj-Napoca. Brașov ș.a.), unde cetățenii pot solicita efectuarea unei game largi de prestări la domiciliul lor : introducerea sistemului de reparații pe bază de abonament (la instalațiile electrice și sanitare) ; organizarea primelor spălătorii și curățătorii cu autoservire (la Cluj- Napoca și Brașov) ; organizarea în principalele municipii a unor mini- grădinițe pentru copii etc.Care vor fi noutățile anului 1976 7 în primul rind, va spori simțitor o- ferta ; în plus față de anul trecut, vor fi asigurate produșe și servicii in valoare de circa 1.4 miliarde lei. din care 1,1 miliarde lei numai în sectorul prestărilor de servicii. Ritmul de creștere a prestărilor de servicii con- stînd in repararea și întreținerea bunurilor de uz casnic (aparate de radio si televizoare, aspiratoare, frigidere. precum și alte bunuri electro- casnice) va depăși nivelul de creștere a desfacerilor la respectivele mărfuri.Pentru a face față creșterii solicitărilor populației la toate categoriile de servicii, se va dezvolta rețeaua de unități ; sint alocate pentru aceasta fonduri importante. în același scop, 

se va trece la organizarea mai efi- 

Andreiașu, Reghiu ș.a. și s-au recuperat în folosul economiei naționale peste 8 500 ha. Pentru aceasta s-au folosit pe scară largă pinul, în proporție de 50—60 la sută, salcî- mul, cătina și alte specii. Date fiind condițiile staționale extrem de grele (sol schelet, pante abrupte, versanti puternic însoriți) în care s-au instalat culturile silvice, s-au aplicat tehnologii moderne de pregătire și plantare. Aceste lucrări reprezintă exemple vii asupra posibilităților reale de refacere și valorificare prin împădurire a terenurilor neproductive, atestă capacitatea silvicultorilor de a rezolva asemenea probleme complexe, la care trebuie adăugate larga și permanenta participare a populației din satele și comunele județului nostru.Pentru județul Vrancea, aplicarea prevederilor cuprinse în programul de măsuri, în final, va însemna : un spor de producție de masă lemnoasă de peste 140 000 mc anual. Aceasta se va realiza prin creșterea suprafeței rășinoaselor de aproape două ori, substituirea și refacerea a 17 000 ha arborele slab productive și degradate. extinderea culturilor speciale pentru celuloză pe o suprafață de 11 000 ha, utilizarea de fertilizanți pe aproape 12 000 ha, extinderea irigării culturilor forestiere, prevenirea alunecărilor de teren și regularizarea regimului apelor, atît pe versanți cît și in rețeaua hidrografică ; creșterea rolului multifuncțional al pădurii, a- vind în vedere influențele pozitive ce le exercită asupra fenomenelor fizice și antropogeografice.
Ing. Mircea DIACONU 
Inspector-șef,
Inspectoratul silvic |udețean 
Vrancea

interesele sociale ale omului. In acest context, silvicultorii prahoveni, prin activitatea pe care o desfășoară, urmăresc să gospodărească astfel pădurile incit, concomitent cu creșterea producției acestora la hectar, să asigure o îmbunătățire permanentă a rolului lor de protecție.Corespunzător acestor caracteristici și cerințe, Programul de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010 stabilește pentru prima dată, în mod clar și pe o perioadă mare de timp, astfel de măsuri ca gospodărirea pădurilor, încît ele să-și poată exercita tot mai mult rolul inestimabil de re- 

cientă a atelierelor, pe principiul muncii centralizate. Se vor extinde, in continuare, formele moderne de servire : case de comenzi (in toate localitățile cu o populație mai mare de 100 000 locuitori), întreținerea și repararea televizoarelor pe bază de abonament (la Constanța, Timișoara. Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Craiova) etc. La Deva se Va Înființa o curățătorie rapidă, iar la Craiova, Tg. Jiu și Satu-Mare se vor organiza unități de reparat agregate frigorifice. în vederea stimulării întrecerii între unități și a extinderii experiențelor pozitive, se va trece la organizarea de unități model la Timișoara, București, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov. Sibiu, Craiova.Cooperația meșteșugărească va oferi în acest an populației, pe lingă serviciile sale tradiționale, și un volum important de bunuri de consum : articole de uz casnic și gospodăresc. 

La Tulcea, intr-una din secțiile cooperației meșteșugărești

MIM

facere și conservare a mediului înconjurător. Pe această linie trebuie subliniată măsura cu privire la „introducerea unui regim normal de tăiere și regenerare a pădurilor" care permite silvicultorilor să aplice, pe o suprafață tot mai mare, tăierile grădinărite. tratament ce menține terenul continuu acoperit cu pădure — atit în prezent, eît și pentru generațiile viitoare — singura în stare să asigure în permanență starea de producție a solului, să constituie un filtrant eficace al atmosferei, să creeze cadrul ambiant plăcut pentru oamenii veniți la odihnă și să nu permită dereglarea regimului hidrologic.
Cadre cit maiAm luat cunoștință prin intermediul ziarului de proiectul Programului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier pină în 2010, program ce pune noi baze silviculturii românești. Mi-a reținut în mod special atenția faptul că. se pupe un accent deosebit pe extinderea suprafețelor plantate cu specii repede crescătoare și de valoare ridicată. Ocolul silvic Calafat, unde îmi desfășor activitatea ca tehnician, execută anual în medie 400 ha împăduriri cu specii repede crescătoare, ca plop, salcie, salcim, din care aproximativ 70 ha anual plantații speciale pentru celuloză.Privitor la capitolul IV fac următoarea remarcă : articolul 1, alineat 1, primul paragraf, cit și alineatul 3 din același articol arată că pregătirea pădurarilor și a tehnicienilor să se facă în continuare în licee silvice. Prin aceasta consider că nu se face o diferențiere între cele două funcții. Or, în practică, fieca

re își are un rol bine determinat.
0 evidență precisă a valorii 

fondului forestierIn dorința de a contribui la soluționarea optimă a problemei bunei gospodăriri a pădurilor, corespunzătoare importanței pe care o au aceste resurse naturale pentru economia națională, consider necesar ca în proiectul de program să se prevadă și inventarierea bănească a / fondului forestier. Este vorba de înscrierea valorii acestui fond în avuția națională și in evidențele e- conomice ale întreprinderilor silvice și asigurarea pentru bogăția forestieră națională a controlului bănesc sistematic și exigent de care se bucură gospodărirea tuturor celorlalte producții de ramură. înființarea acestui control bănesc la păduri îl impune acumularea mare de lemn care trebuie să existe in permanență in procesul de producție al acestei ramuri, ca o cerință obiectivă a asigurării reproducției la scara și în ritmul mereu crescind și diversificat al cerințelor.în prezent, gospodărirea acestei

confecții, tricotaje. încălțăminte, mobilă etc. Cele mai multe din aceste produse vor fi... noi. De altfel, anul 1976 este primul în care s-a trecut la sistemul programării prin planurile tehnice a produselor noi ce vor fi asimilate. Printr-o decizie a UCECOM, s-au perfectat și sursele de finanțare a operațiunilor de asimilare, astfel încît să fie stimulată înnoirea producției, iar fiecare cooperativă să dispună de condițiile necesare pentru asimilarea prototipurilor. Prin aceste planuri tehnice s-a prevăzut ca sectorul metalo-chimic să ofere la desfacere citeva sute de produse noi (fiecare uniune județeană a cooperației meșteșugărești are prevăzut, în afara produselor noi din planul centralizat al UCECOM, alte 40 de modele în premieră). Dintre noutăți reținem : cărucior rabatabil pentru copii, duș portabil, portbagaj reglabil pentru autoturisme etc. Vor fi adăugate noutățile din sectorul de confecții, tricotaje și încălțăminte, noutăți legate, in principal, de schimbările de modă ale sezoanelor.Așadar, anul 1976 se anunță bogat în noutăți pentru cooperația meșteșugărească.
Mihai IONESCU

Față de această măsură deosebitfde importantă pentru viitorul pădurilor țării noastre, noi, silvicultorii, avem obligația de a găsi toate căile de valorificare superioară a celorlalte produse lemnoase, respectiv a lemnului rezultat prin parcurgerea tuturor suprafețelor cu tăieri de îngrijire și de igienă, lucrări care, pe lingă aducerea în circuitul economic a unei cantități noi de masă lemnoasă, asigură și un aspect îngrijit de gospodărire superioară a pădurilor.
Ing. Maria NICOLJESCU 
șeful Ocolului silvic Sinaia 

bine pregătitePropun ca pentru pădurari să se facă pregătirea în școli profesionale. Absolvenții liceelor să fie încadrați ca pădurari principali sau ca brigadieri, după un an de stagiu, iar pentru funcția de tehnician să fie încadrați cei cu pregătire tehnică. De asemenea, să se studieze posibilitatea ca în cadrul facultății de silvicultură (ca de altfel și la agronomie sau alte facultăți asemănătoare) să se înființeze o secție de fără frecvență pentru pregătirea de cadre cu studii superioare, unde să fie primiți absolvenți ai școlilor tehnice sau ai liceelor silvice recomandați de inspectoratele silvice, cu bune rezultate în producție și care, să aibă o vechime de minimum 5—10 ani și s-au remarcat în mod deosebit în activitatea practică.
Marius GAVRIUBSCU 
tehnician, Ocolul silvic Calafat, 
județul Dolj

bogății naționale se controlează numai pe bază de indicatori fizici, care, așa cum se știe, sînt u- nilaterali și numai parțial conclu- denți. Consider că nu există nici un motiv obiectiv' ca această stare de lucruri k să se perpetueze, adică valoarea acestor resurse naturale să nu fie prinse în avuția națională și să nu i se aplice același sistem de control, care se aplică gospodăririi tuturor celorlalte bogății naționale : mijloace de producție, resurse naturale etc.
Ing. dr. docent 
Vasile SABĂU

• Volumul total al desfacerilor, în 1975, a fost cu 43 de procente mai mare decit în ultimul an al cincinalului anterior o Vînzările către populație, la produsele de bază pentru alimentație, au crescut față de 1970 cu: 36 la sută la carne și preparate din carne, 49 la sută la pește și preparate din pește, 35 la sută la lapte, 19 Ia sulă la unt, 28 ia sută la zahăr o Suprafața comercială utilă s-a extins cu 45 249 mp o în 115 unități modernizate ale comerțului local de stat s-an introdus autoservirea și alte forme noi de vînzare.Dacă rezultatele se pot exprima elocvent și în limbajul lapidar al cifrelor, asupra modalităților în care s-a acționat se cuvine să stăruim. De ce 7 Pentru că — după cum ne-am convins noi și sperăm să convingem, la rîndul nostru, prin rîndurile ce urmează — experiența gălățenilor merită să fie popularizată și generalizată.— Eforturile noastre — ne spunea tov. Mișu Dobrotă, vicepreședinte al Comitetului executiv al consiliului popular județean — s-au concentrat spre asigurarea unui fond de marfă corespunzător, atit cantitativ, cit și calitativ, din resurse proprii, spre extinderea și diversificarea rețelei (cu eforturi financiare minime) și, in fine, spre continua perfecționare a pregătirii cadrelor din comerț. Din capul locului trebuie să spunem că, la ora actuală, ne asigurăm din județ întregul necesar de produse alimentare de bază : carne și lapte, legume, inclusiv cartofi și fructe — mai puțin merele. Dar, după cum se știe, pentru ca piața să fie bine aprovizionată nu este de ajuns să fie producția mare și de bună calitate — chiar dacă aceasta rămine condiția esențială. Pentru că în circuitul producător-consumator pot să apară accidente, de cele mai multe ori organizatorice, care aduc perturbări aprovizionării : nerespectarea graficelor de preluare a produselor, manipulări și transporturi suplimentare și inutile, repartizarea nerațio- nală a fondului de marfă ș.a.m.d. Spre a preintimpina asemenea situații, noi am luat citeva măsuri simple, care s-au dovedit eficiente.
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Noua șl Impunâtoarea șosea a Colentlnel

Preocupări și exigențe la consiliile populareINEPUIZABILE S1NT RESURSELE LOCALE,INEPUIZABILE POT FI ȘPartidul a pus în fața consiliilor populare sarcini deosebit de importante privind îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum. Pe lingă răspunderea ce le revine de a asigura o judicioasă repartizare a fondului de marfă, de a organiza și diversifica astfel rețeaua comercială încît să poată satisface tot mai bine cerințele populației, consiliile populare au obligația de a contribui — prin valorificarea propriilor resurse — și Ia producerea pe plan local a unor cantități însemnate de bunuri de consum. Cum se acționează în acest sens 7 într-o convorbire cu tovarășul VASILE DAJU, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular al județului Timiș, am desprins citeva preocupări și rezultate — care relevă posibilitățile mari ce le au, în această direcție, consiliile populare.„în primul rînd — ne-a spus interlocutorul — aș dori să subliniez că la noi această preocupare nu este nouă. Iar pentru a demonstra, cer îngăduința să ne întoarcem ,cu cîțiva ani în urmă. în baza Legii nr. 7 din 1971, într-o sesiune a consiliului popular județean din luna iunie 1972, am analizat pentru prima dată condițiile de care dispunem pentru creșterea, pe plan local, a producției dc bunuri de consum și am stabilit cu această ocazie măsuri concrete pentru fiecare din sectoarele chemate să contribuie la realizarea acestui obiectiv — industria locală, cooperația meșteșugărească și de consum, consiliile populare comunale, cooperativele agricole de producție. Atunci cînd am hotărît să aducem în discuția sesiunii modul în care se acționează pentru aplicarea legii, am făcut-o din două considerente. Pe de o parte, pentru că la baza dezbaterii se afla un studiu asupra posibilităților pe care le avea județul de a produce mai multe bunuri de consum și care nu erau suficient valorificate ; pe de altă parte, pentru a demonstra lipsa de temeinicie a celor care afirmau că nu trebuie să facem eforturi prea mari în acest sens, întrucît bunurile de consum produse pe plan local nu ar fi, chipurile, rentabile, cerințele populației fiind acoperite de economia națională. în urma acestei analize s-a impus clar concluzia, atît pentru consiliul popular, cit și pentru cei chemați să acționeze în a- ceastă direcție, că progresul lent la care ajung uneori unitățile locale

De pildă, am organizat, la perioade cit mal scurte, verificarea graficelor de livrare și preluare — în special de la furnizorii locali : de asemenea, sortarea mărfurilor, chiar la producător — pentru ca pe piață să ajungă numai mărfuri proaspete și de bună 
Cînd se dezvoltă baza proprie de aprovizionare

PIAȚA E BUNĂ
Cîteva constatări din județul Galați

calitate ; am căutat să aprovizionăm magazinele în funcție de programul de lucru al oamenilor muncii — astfel ca in special la ieșirea din schimburi să se găsească toate mărfurile solicitate. Am urmărit apoi, cum am mai arătat, dezvoltarea rețelei de desfacere cu cheltuieli minime, dar fără să facem rabat condițiilor de confort pe care le Implică un comerț modern și civilizat. Astfel, prin folosirea intensivă și complexă a locurilor de trecere dintre blocuri sau dintre magazinele vechilor complexe, numai în anul 1975 am realizat peste 10 000 mp spații comerciale. în ce condiții financiare, o demonstrează următoarea comparație : de regulă, investiția specifică la un centru comercial modern ajunge pină la 3 700 lei mp ; or, costul efectiv al amenajării unui metru pătrat de spațiu comercial în complexul din microra- ionul 17, unul din cele 6 realizate anul trecut (cu 580 mp) a fost mai mic de 1 000 lei ! Cum 7 Proiectul l-au făcut proiectanții de la I.P.J. prin muncă voluntară, execuția a revenit echipelor de construcție ale beneficiarilor (comerț și cooperație), iar materialele le-am procurat din recuperări. La ora actuală, în acest complex comercial, care servește circa 30 000 de locuitori, funcționează 15 unități comerciale și de servicii : au- 

care produc bunuri de consum se datorește. în cea mai mare parte, nu nerentabilității, ci necunoașterii cererii populației, neadaptării structurii producției la nevoile ei"....Propria noastră documentare avea să confirme apoi că acea primă analiză a fost de bun augur. Pentru fiecare sector angajat în producerea de bunuri de consum s-au repartizat atît sarcini precise, eșalonate pe o durată mal mare, cit și dinamicile pe care trebuie să le a- tingă. Programul de dezvoltare a producției de bunuri de consum a fost inclus în planurile dezvoltării economico-sociale ale județului și comunelor, iar îndeplinirea lui n-a mai rămas la latitudinea unuia sau altuia din factorii răspunzători, ci a devenit obligație de plan. O privire retrospectivă asupra rezultatelor obținute de fiecare sector producător de bunuri de consum este astăzi de natură să conducă la unele constatări pozitive.Așa. de pildă, în ultimii ani unitățile de industrie locală din județul Timiș au asimilat și introdus în fabricație peste 900 de produse noi. Pentru o serie de bunuri de consum de stringentă necesitate — mobilă, scaune, articole de menaj din lemn, corpuri de iluminat, autosifoane, produse de patiserie, specialități de panificație, băuturi răcoritoare și altele — cererea populației din județ este satisfăcută astăzi aproape în întregime de producția realizată în sectoarele industriei locale și ale cooperației.Atît ca structură organizatorică, cît și ca orientare (spre satisfacerea 

toservire cu alimentară, legume- fructe, librărie, produse industriale, reparații televizoare, tutungerie, spălătorie, croitorie etc. Tot ce trebuie....Scurta prezentare făcută pină aici de interlocutorul nostru ne oferă su

ficiente argumente pentru a demonstra că eforturile gălățenilor au cules roadele așteptate. Prin ce mijloace s-au obținut asemenea realizări, într-o ■ perioadă relativ scurtă 7 Prin consultarea permanentă și nemijlocită a cetățenilor, a beneficiarilor serviciului public pe care îl reprezintă comerțul. Periodic. Direcția comercială — cu concursul presei locale — a organizat in cartiereVolum sporit de mărfuri prin unitățile cooperației de consumCreșterea continuă a volumului de mărfuri desfăcute de cooperația de consum a impus o mai bună organizare a rețelei sale de magazine, folosirea mai judicioasă a spațiilor e- xistente, construirea dc noi unități. A crescut considerabil numărul unităților de tip „Su- percoop" și „Supermagazin", precum și al magazinelor cu suprafețe mari de expunere și vinzare. în perioada 1971—1975 au fost modernizate aproape 10 000 de unități comerciale.

INIȚIATIVELEcererii populației), unitățile coopera» ției meșteșugărești timișene au făcut pași serioși înainte pe linia producerii de bunuri de consum destinate fondului pieței. în ultimii ani au fost înființate peste 100 unități noi de producție, ce completează și diversifică rețeaua existentă atît în localitățile urbane, cît și rurale ale județului. De asemenea, dacă aportul cooperativelor agricole la producerea bunurilor de consum — care era pînă nu de mult necorespunzător — a devenit astăzi tot mai simțit. Dovezi în acest sens sint numeroasele activități industriale ce valorifică resursele de care cooperativele dispun (ateliere pentru confecționat unelte, articole de artizanat, covoare, cărămidă, căruțe, binale și altele), ca și dezvoltarea unui puternic sector al producției de semiindustrializate din legume. în viitor, preocupările în acest sens se vor concretiza în dezvoltarea altor 20 de secții — de semiindustrializare și industrializare a legumelor și fructelor, in valorificarea altor materii prime de care dispun cooperativele agricole de producție.„Punctul de plecare în orientarea și coordonarea eforturilor în producerea bunurilor de consum — ne-a spus în încheiere interlocutorul — l-a constituit analiza efectuată și hotărirea adoptată de sesiunea consiliului popular în acest sens. Dar acea analiză nu s-ar fi materializat cu rezultate bune dacă n-ar fi fost urmată de acțiuni sistematice de control privind modul în care se aduc la îndeplinire cele stabilite. în fiecare trimestru, in ședințele de comitet executiv se analizează fie un sector, fie altul dintre cele producătoare de bunuri de consum, se stabilesc măsuri în raport cu evoluția cerințelor și necesităților pieței, se efectuează studii de către comisiile permanente și nu se consideră niciodată că în acest sens s-a făcut totul. în urmă cu citva timp, comitetul executiv al consiliului popular județean a analizat și a stabilit un nou plan de măsuri, care prevede ca producția bunurilor de larg consum — realizată de către unitățile locale coordonate de către consiliul popular — să înregistreze pină în 1980 o creștere de 2,5 miliarde lei — cu peste 60 la sută față de nivelul acestui an. Acest plan va fi revăzut și îmbunătățit după conferința județeană a consiliilor populare, în așa fel încît el să asigure atit valorificarea mai deplină a resurselor județului, cît și asumarea unor răspunderi mai ferme din partea organelor locale în coordonarea tuturor eforturilor ce trebuie făcute de către unitățile producătoare de bunuri de consum — indiferent că sint sau nu subordonate consiliului popular".
C. PRIESCU 
Cezar IOANA

Magazinul „Modern" din Galați

mese rotunde, la care au participat deputați și cetățeni ; multe din soluțiile adoptate au fost holărite cu prilejul intîlnirilor de clare de scamă ale deputaților ; pentru testarea preferințelor consumatorilor se organizează permanent în cartiere expoziții de prezentare a produselor noi ; rezultatele controalelor efectuate de e- chipele de control obștesc au făcut obiectul analizei în mai multe sesiuni ale consiliilor populare ș.a.m.d.Iată de ce concluzia acestei reia-, țări nu poate fi decit una singură : condiția îmbunătățirii oricărei activități de interes obștesc este dialogul nemijlocit și permanent cu masele. Iar faptul că în acest județ un asemenea dialog a devenit o practică, îndreptățește convingerea că sarcinile comerțului gălățean pentru, cincinalul care a început vor fi fără îndoială realizate și, mai mult ca sigur, depășite. Chiar dacă aceste sarcini sint mult mai mari. Adică :
o 33 215 mp spații comerciale o in fiecare comună cel puțin un bloc cu magazine la parter o 1 066 de lucrători pc an cuprinși in diferite forme de perfecționare și pregătire profesională.

Horim CIOBĂNESCU 
Dan PLĂEȘU

Cooperația de consum desface un important volum de mărfuri, intr-o bogată gamă sortimentală. Volumul mărfurilor desfăcute la sate a crescut an de an. Astfel, față de 1970, in anul 1975 s-au vindut prin rețeaua cooperației de consum de 2,2 ori mai multe frigidere, de 1.8 ori mai multe aparate de radio, televizoare și aspiratoare de praf, de 1.6 ori mai multe mașini de spălat și mașini de cusut, de 1,7 ori mai multă mobilă.
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întreprinderea
de industrializare

Grupul întreprinderilor 
de industrie locală

a laptelui Ciuj-Napoca
către toate unitățile din industria alimentară

colectivul și depășit anul 1975

Mărețul Program adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, care asigură ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, pune în fața noastră, a lucrătorilor din industria alimentară, sarcina de onoare ca, prin activitatea ce o desfășurăm, să contribuim la înfăptuirea politicii partidului de creștere a nivelului de viață al poporului, prin asigurarea de produse alimentare calitativ superioare și în sortimente variate.Conștient de importanța sarcinilor ce i-au revenit, nostru, sub conducerea organizației de partid, a realizat sarcinile cincinalului trecut la principalii indicatori. în colectivul nostru a depășit planul la producția globală cu 5.1 milioane lei, la producția-marfă cu 3.6 milioane lei, la export cu 700 000 lei-valută, la beneficii cu 1,8 milioane lei și la productivitatea muncii cu 4.1 la sută.în dorința fierbinte de a contribui la realizarea și depășirea sarcinilor trasate de partid, colectivul întreprinderii de industrializare a laptelui Cluj-Napoca adresează tuturor lucrătorilor din industria alimentară chemarea Ia întrecere pe anul 1976 și se angajează să realizeze următoarele :1. Depășirea planului la producția globală cu 5,2 milioane lei și Ia producția-marfă cu 5.4 milioane Ici, prin realizarea suplimentară a 50 tone brinzeturi și 25 tone unt ; valorificarea superioară a materiei prime, a subproduselor, îmbunătățirea calității și valorii alimentare a produselor ; introducerea în fabricație a brînzei Vlă- deasa cu conținut ridicat de grăsime ; asimilarea brînzei Homorod de tip Roquefort, a brînzei fermentate Tîrnava și altele.2. Depășirea planului de export cu 3 la sută.3. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii eu 
5 200 lei pe lucrător, prin : creșterea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor cu 2 la sută față de plan ; întărirea disciplinei în muncă și folosirea rațională a timpului de lucru ; perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor.4. Economii față de consumurile normate, reprezentînd 50 tone combustibil convențional și 60 000 kWh energie electrică.5. Reducerea cu 2 lei a cheltuielilor totale planificate Ia 1 000 Iei producție-marfă. din care 0.50 lei la cheltuieli materiale și realizarea unui beneficiu suplimentar de 2 milioane lei, prin : reducerea pierderilor tehnologice în procesul de producție ; realizarea de economii la utilități ; prelungirea duratei de folosință a ambalajelor ; folosirea la capacitate a mijloacelor de transport.6. Vor fi efectuate 10 000 ore de muncă patriotică pentru înfrumusețarea unității.Sub conducerea organizației dc partid, comitetul oamenilor muncii, comitetul sindicatului și al U.T.C. vor desfășura o intensă muncă educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii și mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor și angajamentelor.Colectivul întreprinderii de industrializare a laptelui Cluj-Napoca iși exprimă hotărirea de a nu precupeți nici un efort pentru a contribui Român de înaintare a la aplicarea în viată a Programului Partidului Comunist făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și României spre comunism.

către toate întreprinderile comerciale

mai atentă
formațiilor cererea de

Hotărît să răspundă în cele mai bune condiții cerinței ridicării continue a nivelului calitativ al întregii activități comerciale, colectivul de lucrători al întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri industriale Ploiești, sub conducerea organizației de partid, a realizat planul cincinal la 26 noiembrie, iar angajamentele pe anul 1975 la 16 decembrie.Animați de dorința înfăptuirii cu succes a sarcinilor ce ne revin pe anul 1976. adresăm chemarea la întrecere către toate unitățile comerciale din țară, angajindu-ne să realizăm următoarele obiective:Depășirea planului de desfacere cu amănuntul cu 7 milioane lei, prin : asigurarea unui fond de marfă corespunzător ca volum și 'structură ; organizarea mai bună a recepției mărfurilor prin îmbunătățirea activității comisiilor de recepție ; studierea a cererii de consum a populației.Ridicarea nivelului de servire a populației, prin :— folosirea rațională a forței de muncă, optimizarea de lucru în fiecare unitate, in funcție de sezon și de consum ;— îmbunătățirea programului de funcționare a unităților, prin introducerea graficului orar de prezentare a lucrătorilor la unitate, astfel incit în zilele și orele de vîrf să fie prezent la lucru numărul maxim de vinzători ;— ridicarea nivelului de pregătire și perfecționare profesională a lucrătorilor, prin cuprinderea unui număr de 140 lucrători la cursurile de perfecționare, îmbunătățirea activității de practică a elevilor și ucenicilor și crearea unei rezerve de lucrători gestionari ;— asigurarea retușării confecțiilor la toate magazinele specializate, călcarea confecțiilor prezentate la vînzare, montarea mobilei în apartamentele cumpărătorilor ;— activizarea brigăzilor de bună servire, promovarea inițiativei „Fiecare lucrător, un om al cinstei, demnității și corectitudinii profesionale". extinderea „Orei de dirigenție muncitorească" în alte 10 unități, a „Contului colector de economii al grupei sindicale" și a „Controlului și autocontrolului".Dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale prin :— creșterea gradului de utilizare a spațiilor comerciale astfel incit suprafața sălilor de vînzare și expunere a mărfurilor să reprezinte peste 75 la sută din totalul suprafeței comerciale utile ;— modernizarea a 6 magazine prin dotarea acestora cu mobilier și utilaje, avînd o funcționalitate sporită :— extinderea formelor moderne de desfacere prin introducerea autoservirii și alegerii libere a mărfurilor la un număr de 6 unități ;— organizarea în centrul comercial al orașului a unui magazin tip „Romarta" și a unui magazin tip „Mama și copilul" ;— extinderea comerțului stradal prin înființarea a.încă 16 puncte de desfacere permanente și sezoniere ;— organizarea unui bazar care să desfacă mărfuri de cerere curentă în zona de aflux maxim de cumpărători ;— mecanizarea operațiilor de încărcare-descărcare a mărfurilor cu volum mare de muncă prin dotarea cu utilaje corespunzătoare a unui număr de 4 unități.Reducerea cheltuielilor de circulație cu 550 000 lei prin :— instituirea unui regim strict de economii la cheltuielile admi- nistrativ-gospodărești care să conducă la o economie de 1 la sută ;— creșterea desfacerilor pe un lucrător cu 1 la sută față de plan ;— îmbunătățirea folosirii raționale a bazei tehnico-materiale ;— reducerea imobilizărilor de fonduri și a debitorilor prin măsuri eficiente de gospodărire a mărfurilor și recuperarea pagubelor.Depășirea beneficiului planificat cu 850 000 lei, prin : creșterea ponderii mărfurilor achiziționate direct de la furnizorii locali ; creșterea cu 1 la suta a desfacerilor pe metru pătrat în sălile de vînzare ; îmbunătățirea condițiilor de muncă și sociale ale lucrătorilor, în scopul prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor.încredințați că, în toate unitățile cărora ne adresăm, chemarea noastră va găsi ecoul dorit, ne angajăm să fim la înălțimea exigentelor ce se cer comerțului. înfăptuind cu fermitate sarcinile prevăzute în Programul partidului.

Constanta
către toate unitățile de industrie localăîn cincinalul încheiat, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile constânțene de industrie locală au înregistrat rezultate bune in întrecerea pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor ce le-au revenit.La nivelul Grupului de întreprinderi, planul cincinal la producția globală a fost realizat la 9 august 1975, fapt care a permis obținerea peste prevederi a unor însemnate cantități de produse concretizate în 425 milioane lei producție-marfă, din care 92 milioane lei livrări la fondul pieței și 9,3 milioane lei-valută la export.însuflețite de succesele dobîndite. animate de dorința de a transpune in fapte. încă din primele zile ale noului cincinal, sarcinile ce le revin, colectivele de muncă din cadrul Grupului întreprinderilor de industrie locală Constanța cheamă la întrecere unitățile similare din întreaga țară, angajîndu-se să realizeze :1. Depășirea planului la producția-marfă cu 50 milioane Iei, prin realizarea suplimentară a unor produse necesare economiei naționale, cum sînt : 10 000 mc prefabricate din beton ; 100 tone piese turnate din fontă ; piese de schimb pentru utilaje și instalații tehnologice, în valoare de 5 milioane lei ; repere și subansamble pentru producția în cooperare cu industria republicană în valoare de 10 milioane lei ; articole tehnice din cauciuc și mase plastice totalizînd 8 milioane lei t confecții textile în valoare de 3 milioane lei ; 150 tone biscuiți și produse zaharoase : vor fi livrate suplimentar la fondul pieței mărfuri In valoare de 15 milioane lei.2. Realizarea peste prevederile planului a unor produse destinate exportului, In valoare de I 000 000 lei-valută.Totodată vor fi reduse injporturile de materii prime, materiale și piese de schimb cu 600 000 lei-valută — pe relația devize libere.3. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu4 100 lei pe lucrător, astfel ca peste 75 la sută din sporul de producție să fie realizat pe seama creșterii productivității muncii.4. Realizarea de economii prin reducerea cheltuielilor planificate cu 2,50 lei la mia de lei producție-marfă.5. Reducerea consumurilor la materii prime, materiale, combustibili și energie, fată de consumurile normate, cu : 50 tone metal ; 100 mc material lemnos. 100 tone ciment, 400 tone combustibil convențional, 300 000 kWh energie electrică.6. Obținerea peste plan a unui volum de beneficii in valoare de

5 milioane lei.îndeplinirea acestor angajamente va fi asigurată prin i— proiectarea și aplicarea în producție a două tehnologii noi ;— diversificarea gamei sortimentale și introducerea în fabricație, peste prevederile pianului, a 50 produse noi ;— realizarea prin autodotare a unor utilaje și instalații în valoare de 5 milioane lei ;— creșterea indicelui de utilizare a mașinilor-unelte cu 1,5 la sută peste nivelul planificat ;— scurtarea cu 2—4 luni a termenelor de atingere a parametrilor proiectați la trei capacități de producție ;— punerea in funcțiune cu două luni înainte de termenul nificat a unității de băuturi răcoritoare din Medgidia ;— perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor prin prinderea peste plan la cursuri a unui număr de 500 muncitori, cum și a cadrelor tehnico-economice din întreprinderi și fabrici.Colectivele din unitățile industriei locale din județul Constanța își exprimă convingerea că lucrătorii din industriile locale ale tuturor județelor și ale Capitalei vor răspunde chemării la întrecere și, sub conducerea organizațiilor de partid, vor obține realizări remarcabile in efortul de valorificare complexă a resurselor locale, de cooperare fructuoasă cu industria republicană, pentru producerea a cit mai multor bunuri destinate populației și economiei naționale. pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor stabilite de partid.

pla-cu- pre-

către toate institutele de proiectare

documentațiilor de cxc- planul dc investiții peobiectivele prevăzute înplanului producției globale planului productivității și marfă cu 900 000 lei ț muncii pe proiectant cude beneficii peste plan de 600 000 lei ;sarcinii de pian privind gradul de utilizare a pro-

în cincinalul 1971—1975, colectivul Institutului de proiectare tehnologică de secții și uzine metalurgice — IPROMET — a obținut reducerea valorilor de investiții la proiectele de execuție cu 370 000 000 lei, reducerea- consumului de metal cu 11 000 tone, creșterea gradului de utilizare a terenului ocupat de platformele industriale la 85 la sută, scurtarea duratei de elaborare a proiectelor cu 35 000 zile față de termenele contractuale,însuflețit de prevederile planului național unic de dezvoltare economică și socială pe 1976. întregul colectiv al institutului, in frunte cu comuniștii, adresează tuturor institutelor de proiectare chemarea de a-și mobiliza întregul potențial pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce revin activității de proiectare in primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, pe baza următoarelor obiective și angajamente :1. Sporirea capacității de proiectare șl reducerea duratei de elaborare a proiectelor în vederea asigurării cutie pentru 1977, prin :— depășirea— depășirea1 800 lei ;— obținerea— depășirea iectelor-tip, directive sau refolosibile cu 10 la sută :— realizarea a 300 000 ore medii economii de timp de proiectare prin refolosiri de proiecte-tip, ansamble, subansamble și detalii din documentații existente ;— predarea înainte de termen a 800 proiecte de execuție, reali- zlndu-se o scurtare totală a duratei de elaborare față de termenele de contract cu 40 000 zile.2. Concentrarea eforturilor pentru elaborarea de studii tehnico- economice care promovează soluții tehnologice de înaltă eficientă economică, asigură reducerea suprafețelor de teren pentru amplasamentul obiectivelor, valorificarea superioară a materiilor prime indigene, reducerea consumurilor de energie și combustibil și utilizarea resurselor energetice secundare rezultate din procesele tehnologice prin :— mai buna organizare a fluxurilor tehnologice, comasarea rețelelor tehnologice și de utilități, rezolvarea în comun pe platformele industriale a obiectivelor de utilități generale, rezultînd astfel un grad de ocupare a terenului de minimum 86 la sulă ;— recuperarea principalelor resurse energetice secundare, repre- zentînd o economie de 150 000 tone combustibil convențional anual.3. Creșterea eficienței economice a investițiilor proiectate, prin :— reducerea in proiectele de execuție a valorii investițiilor, față de studiile tehnico-economice aprobate, cu 400 milioane lei ;— reducerea în proiectele de execuție a valorii de construcții- montaj, față de studiile tehnico-economice aprobate, cu 180 milioane lei :— elaborarea proiectelor de execuție pentru 5 000 tone utilaje și instalații tehnologice în concepție proprie, care va conduce la reducerea efortului valutar cu 50 milioane lei-valută ;— îmbunătățirea soluțiilor tehnologice și constructive ale instalațiilor. utilajelor și construcțiilor proiectate, astfel incit să se realizeze la elaborarea proiectelor de execuție economii de 12 000 tone metal. 9 000 tone ciment și 400 mc material lemnos, față de consumurile aprobate ;— creșterea permanentă a calității proiectelor elaborate, astfel incit peste 95 la sută din proiecte să obțină calificativul „foarte bine" :— asigurarea unui volum de 50 000 ore asistență tehnică de înaltă calificare pe șantiere și în secțiile de producție, pentru execuția lucrărilor. a montajelor, rodajelor, probelor tehnologice și punerilor în funcțiune ale marilor obiective siderurgice.Șîntem convinși că toate colectivele institutelor de proiectare din țară vor răspunde chemării noastre pentru înfăptuirea programului de investiții în condiții de eficiență sporită, contribuind astfel la ridicarea României pe trepte tot mai înalte de‘Civilizație și progres.
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sănătatea

„Tăierea pomilor44 —o lucrare de iarnăPentru pomicultură, iarna este perioada în care trebuie să se efectueze citeva din principalele lucrări de care depind creșterea și dezvoltarea pomilor, sănătatea livezilor, cantitatea și calitatea recoltelor de fructe. în sezonul rece se fac tăierile, 1—2 tratamente pentru combaterea bolilor și insectelor, se transportă ingrășămintele organice pe platformele din livezi ș.a. în rindurile ce urmează mă voi referi la lucrarea de tăiere a pomilor — verigă importantă in tehnologia producerii fructelor. Recomandările ce le fac au la bază experiența Stațiunii de cercetări pomicole Voinești tura județului Dîmbovița.Tăierea pomilor are o mare influență asupra rodirii în fiecare an a acestora, asupra cantității și calității .fructelor. Este fructele se formează, mare parte, pe ramuri cu vîrsta de 2—4 ani (în funcție și de specie, și soi). Pomii, oricit ar fi de bătrîni, trebuie să aibă permanent in coroană ramuri tinere, capabile să formeze muguri de rod și fructe. Ele rezultă din lăstarii care trebuie să crească în fiecare an in coroana pomilor. Asigurarea unui număr mare de creșteri anuale (lăstari) in coroana pomilor, lungi de 30—60 cm, este o cerință deosebit de importantă a tehnicii pomicole. întrucît aceștia asigură permanent ramurile capabile să formeze rod. Cit timp pomii sint tineri, lăstarii se formează fără prea multe intervenții din partea omului. Pe măsură ce avansează in virstă. in mod natural, lăstarii se formează în număr din ce în ce mai redus, sînt mai scurți sau chiar nu se formează deloc. De aici și necesitatea ca tăierile să se execute diferențiat. în funcție de vîrsta și starea fiecărui pom : moderat (în sezonul eliminării unui volum redus, de ramuri) la pomi tineri și cu atit mai sever cu cît pomii sînt mai bă- trini sau nu au creșteri anuale normale.Toate lucrările de îngrijire care se efectuează în livezi influențează formarea lăstarilor in coroana pomilor, însă tuie tori prin

și, în general, activitatea din pomicul-
cunoscut că în cea mai

factorul determinant îl consti- tăierile. Adesea, nu urmăresc sau tăieri să asigure multi cultiva- nu reușesc ca „..................... ....... ...................formarea lăstarilor. Explicabil de ce : din cele două operații ale tăierii — rărirea și scurtarea — ei execută aproape numai operațiunea de rărire. Rărirea ramurilor trebuie să se execute in coroanele prea îndesite și are ca scop să favorizeze pătrunderea luminii. o mai bună aerisire, sporirea eficacității tratamentelor. Dar rărirea influențează în mai mică măsură creșterea lăstarilor. Scurtarea ramurilor este operațiunea care are ca efect direct creșterea lăstarilor din mugurii situați in apropierea tăieturii. Cu cit se vor scurta mai multe ramuri, cu atit in coroană se vor forma mai mulți lăstari ; cu cit scurtarea va fi mai puternică, cu atit lăstarii formali vor crește mai lungi. Bineînțeles, nu trebuie să se exagereze. întrucît o scurtare insuficientă nu asigură formarea de lăstari sau aceștia au o lungime prea mică, 
ia timp ce o scurtare puternică pro-

Voinești au inițiat începînd de

voacă dezechilibru în coroană și favorizează creșteri foarte mari.Scurtarea trebuie să se execute nu numai la ramurile de schelet din coroană, ci și la ramurile frtictifere, la vetrele de rod îmbătrînite. Odată cu scurtarea se stabilește și încărcătura cu muguri de rod. Tot secretul stă în a stabili o încărcătură normală de fructe. Se știe că în anii cind pomii sînt supraincărcati
Sfatul specialistului

cu muguri de rod și înfloresc de parcă ar fi „ninși", de obicei leagă prea multe fructe, care rămin mici și u- neori nu ajung să se coacă. în a- semenea cazuri, pomii se apleacă sub povara rodului și, chiar dacă se pun proptele, numeroase ramuri se rup. Proptelele în livadă arată că pomii nu sint „stăpiniți" din punct de vedere tehnic. De la pomul la care ai pus proptele, în anul viitor să nu aștepți fructe.Tăierea rațională, în special operațiunea de scurtare a ramurilor prm eliminarea surplusului de muguri de rod, asigură un echilibru corespunzător al fructificării și creșterii lăstarilor de la un an la altul. Coroana unui pom trebuie să producă fructe in toate zonele ei. Fenomenul de îndepărtare a rodului către periferia "coroanei, ca urmare ramurilor schelet la evitat. Ramurile de fie amplasate in părțile de jos ale coroanei, cit mai aproape de suprafața pămintului. în acest caz. toate lucrările de întreținere, tăierile, stropirile. recoltarea se execută cu mai mare eficiență. Noile sisteme de cultură introduse în ultimii ani se caracterizează tocmai printr-o talie foarte mică a pomilor : în livezile intensive înălțimea este de 3—3.5 m. iar in cele superintensive de numai 1.5—1.8 m. Cu ocazia tăierilor pomilor cu talie mare (7—8 m). din livezile clasice populației, țimea cu virfului.Unii își bine ca tăierile să se facă timpul iernii ? în țara noastră trase in obișnuință ca lunile februarie—martie să fie destinate pentru „curățirea" pomilor. Din toamna anului 1970, cercetătorii de la Stațiu-

nea pomicolă executarea tăierilor toamna, imediat după căderea frunzelor. Vindecarea rănilor s-a făcut la fel de bine, indiferent de perioada cînd s-a tăiat. Ca urmare, s-a generalizat executarea tăierilor ince- pind din toamnă (noiembrie), imediat după căderea frunzelor, pînă primăvara (sfirșitul lunii martie), înainte de pornirea vegetației. Tăierile se sistează în perioadele geroase. cu temperaturi foarte scăzute (sub —10—12°C). Pînă la sfirșitul lunii decembrie 1975, in bazinul pomicol al văii Dîmboviței s-au efectuat deja tăierile la 25—30 la sută din pomi. Folosirea fiecărei zile favorabile din cursul întregii ierni va da posibilitatea ca la un număr mai mare de pomi să se efectueze tăieri raționale.Pentru executarea unor lucrări de cea mai bună calitate la tăierea po- , milor, se cere ca oamenii să cunoască îndeaproape cum se execută a- ceastă operație. De aceea, a devenit necesar ca în fiecare cooperativă agricolă. în fiecare întreprindere agricolă de stat, în fiecare comună, să se organizeze formații de lucru din care să facă parte oameni care cunosc această îndeletnicire și cei care doresc să o învețe.Ne-am referit în rindurile de față numai la lucrarea de tăiere, ca una din principalele măsuri pentru îngrijirea livezilor, milor ne vom ticol.

droenergetic Rîul Mare—Retezat — care va avea în final o capacitate de aproape 350 MW — precum și creării condițiilor necesare ca, spre finele noului cincinal, să începem lucrările de amenajare hidroenergetică a Mureșului pe aproape întregul curs de pe teritoriul județului.Obiective majore avem și în legătură cu producția și utilizarea cocsului. Măsurile din programul de acțiune referitoare la acest domeniu au în vedere creșterea ponderii huilei de Valea Jiului în fabricarea cocsului, modernizarea uzinei cocso-chi- mice de la Hunedoara și construirea unei noi uzine la Călan. punerea în funcțiune de noi furnale moderne, finalizarea unor cercetări si perfecționarea tehnologiilor de elaborare a fontei in vederea reducerii consumului de cocs la un nivel similar celui obținut în unități reprezentative pe plan mondial.Abordind cu prioritate asemenea probleme de perspectivă și acționînd pentru miletul zațiile nomicemoment necesitatea de a acționa permanent și cu fermitate, prin toate căile și mijloacele, pentru a determina aplicarea riguroasă a tuturor prevederilor legale, a sarcinilor și indicațiilor privind realizarea unui consum rațional de combustibili, e- nergie, carburanți. Este un aspect cu atit mai important cu cit sintem un județ cu pondere mare în consumul energetic național. în fiecare minut, întreprinderile industriale hunedorene consumă peste 3 200 kWh de energie electrică și peste 16 tone de combustibil convențional. Aceste două cifre justifică pe deplin rațiunea pentru care nu putem admite menținerea consumului energetic

la nivelurile exagerate din trecut, motivează necesitatea imperioasă ca activitatea organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor unităților să fie orientată spre toți factorii care. într-un fel sau altul, influențează nivelul consumului energetic.Tocmai in acest sens, s-a trecut la elaborarea bilanțurilor energetice și stabilirea pe această bază, in mod concret. în fiecare întreprindere, secție, sector, atelier, a unor măsuri tehnico-organizatorice și politice de natură să asigure perfecționarea tehnologiilor de fabricație. îmbunătățirea randamentelor de ardere. înlocuirea vechite, consum, nergiilorderilor în
instalatiilor încadrarea captarea și secundare.sistemul

energetice în- în normele de valorificarea e- reducerea pierde producere,

ce. De inițiază me dezbateri in plenare și adunări generale, consfătuiri, mese rotunde ; s-au editat pe plan local broșuri, „fluturași", pliante, destinate popularizării hotărârilor partidului și a legilor statului privind domeniul energetic. precum și a măsurilor ce trebuie luate la fiecare loc de muncă pentru folosirea rațională a resurselor energetice. Din rin du 1 colectivelor de oameni ai muncii s-au născut valoroase inițiative în întrecerea socialistă avînd drept scop reducerea consumului de cocs, cărbune, gaz metan, e- nergie electrică, benzină, motorină, lubrifianți.Ca urmare a acțiunilor întreprinse, în întreprinderile mari consumatoare

Despre stropirea po- ocupa intr-un alt ar-

a ..dezgolirii" bază, trebuie rod trebuie să

și din gospodăriile li se poate reduce înăl- 2—3 m prin eliminareapot pune întrebarea.: este și in in-
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soluționarea lor optimă, co- județean de partid, organi- de partid din unitățile eco- hunedorene nu omit nici un
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Secvență 
Severin,

ii de muncă de la întreprinderea de vagoane din Drcbeta Turnu 
a cărei producție a fost mult innoită și diveisificată în cincinalul 

trecut Foto : S. Cristian

Folosirea rațională
a resurselor energetice

de tehnici- diminuarea în munca în activita- desfășurâm,

transport și distribuire a energiei e- lectrice, încărcarea optimă a utilajelor. reducerea iluminatului la strictul necesar, optimizarea transporturilor. lichidarea tuturor formelor de risipă.Atit la nivel de județ, cît șl în municipii, orașe și in întreprinderi, s-au organizat și funcționează cu bune rezultate comisii și colective specializate în probleme privind gospodărirea și valorificarea resurselor energetice. De peste doi ani, în practica biroului și secretariatului comitetului județean, a organelor de. partid municipale și o- rășenești s-au statornicit analiza trimestrială, concomitent cu urmărirea lunară a modului cum se îndeplinesc măsurile de reducere a consumurilor de combustibili, energie și carburanți, intervenindu-se operativ în sectoarele unde se constată deficiente.Desigur. în vederea materializării optime a tuturor acestor preocupări, acordăm o atenție centrală perfecționării muncii politico-educative dc masă. Sînt multiple acțiunile pe care organizațiile de partid — de la Combinatul siderurgic Hunedoara. I. V. '.’ălan. I. E. Deva. I. C. S. Hunedoara. I. R. E. Deva, I.T.A. Deva și din multe alte unități economice — le întreprind pe linia muncii politice, în vederea antrenării muncitorilor și specialiștilor la depistarea punctelor cu consumuri energetice ridicate și stabilirea soluțiilor de diminuare a pierderilor și de optimizare a consumului. la înlăturarea risipei și creșterea pe această cale a eficienței economi-

de energie s-au înregistrat în 1974 și 1975 economii de combustibili echiva- lind cu peste 80 000 tone cărbune. în aceeași perioadă, in condițiile diminuării substanțiale a normelor de consum, unitățile din județ au economisit 290 000 tone combustibil convențional, 16 000 tone cocs, 70 milioane kWh energie electrică, 4 200 tone benzină. La termocentrala Mintia, consumul de combustibil pentru producerea energiei electrice s-a redus cu 11 kg/MWh față de consumul proiectat, iar consumul propriu tehnologic de energie electrică a scăzut cu 8 la sută. La C. S. Hunedoara, consumul de energie pe tona de oțel electric s-a redus cu peste 40 kWh, apropiindu-se de realizările obținute pe plan mondial în condiții similare. S-au făcut progrese însemnate în recuperarea și valorificarea energiilor secundare — în ultimii doi ani, la C. S. Hunedoara s-au recuperat energii , secundare echivalînd cu peste 1.3 milioane tone combustibil convențional, iar la I. V. Călan a fost dată în exploatare o centrală electrică de 12 MW care funcționează pe baza recuperării gazelor de cocserie, prima de acest fel din țară.Se poate aprecia că asemenea rezultate constituie o bază solidă pentru abordarea și realizarea în condiții calitativ superioare a sarcinilor ce ne revin in noul cincinal in domeniul creșterii randamentului folosirii resurselor energetice.în acest cadru, comitetul județean va acorda o atenție centrală realizării la termen a obiectivelor de dezvoltare a bazei de materii prime

energetice și de creștere a producției de cărbune energetic și cocsifi- cabil, a producției de energie electrică. Am reanalizat posibilitățile împreună cu ministerele interesate și am stabilit noi obiective a căror [finalizare va fi urmărită sistematic pînă în 1980. în același timp, avem în vedere amplificarea activității organelor și organizațiilor de partid pentru că în toate unitățile economice să se instaureze o disciplină riguroasă în respectarea consumului de combustibili și energie, in economisirea și valorificarea tuturor resurselor.Organizațiile de partid și comitetele oamenilor muncii și-au stabilit termene și responsabilități precise în legătură cu înlocuirea eșalonată a instalațiilor și proceselor tehnologice învechite, cu asimilarea și extinderea tehnologiilor moderne și a produselor cu grad înalt tate, care să conducă la consumurilor energetice, politică și organizatorică, tea educativă pe care opunem un accent deosebit pe mobilizarea oamenilor muncii la creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, eliminarea cazurilor de funcționare in gol, a întreruperilor și opririlor accidentale, a oricăror pierderi de e- nergie, la îmbunătățirea continuă a normelor de consum.Ca urmare, angajamentele pe care și le asumă colectivele de oameni ai muncii în întrecerea socialistă din acest prim an al noului cincinal au ca obiectiv de bază economisirea cărbunilor, cocsului, gazului metan, energiei electrice, carburanților, în principal pe seama reducerii consumurilor specifice și a valorificării de noi surse de energii secundare. S-au luat măsuri pentru a extinde o seamă de inițiative valoroase, cum sint : „întreaga producție de oțel peste plan — realizată cu economii de combustibili" ; „în fiecare lună — trenurile din programul unei zile să fie remorcate cu combustibil economisit"; „O zi pe lună — transportul realizat cu benzina economisită". Agitația vizuală și celelalte forme ale activității politice și educative de masă își actualizează conținutul în scopul creșterii spiritului de ordine și disciplină, a simțului gospodăresc și răspunderii în folosirea combustibililor și energiei.Experiența pozitivă acumulată, cunoașterea temeinică a rezervelor și posibilităților ce le avem în economia județului, stabilirea unor obiective și sarcini bine definite pentru comitetul județean de partid, pentru fiecare colectiv de elemente de nedoara își înfăptuirea partidului. Ia accelerarea pe această cale a progresului economic și social al României in noul cincinal.

organizație de partid și întreprindere constituie garanție că județul Hu- va spori contribuția la politicii energetice a
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A „citi" un monument istoric și a-1 interpreta asemenea unui document scris este astăzi mai mult decit o datorie pentru cei care se ocupă de prezervarea acestui important capitol al patrimoniului cultural national, dar este in același timp o Îndeletnicire care slujește istoria însăși și care poate lărgi orizontul cunoașterii și înțelegerii noastre cu privire la epocile îndepărtate din istoria poporului român.In mod special cercetările arheologice și de istoria artei care au fost efectuate in ultima vreme la monumentele istorice din tara noastră s-au soldat cu rezultate din cele mai importante, multe dintre ele fiind de natură să remo- deleze, să restructureze de o manieră substanțială fondul de cunoștințe privind evul mediu românesc, oferind publicului un prețios material de educație patriotică. Iată succint, citeva asemenea realizări.La Alba Iulia, în sub- structura catedralei romanice, monument de prestigiu datind din secolul al XIII-lea, și pe platforma din fața ei, arheologul Radu Heitel a pus în evidentă importante mărturii datind din epoca Apulonului dacic și a orașului roman Apulum, capitală a Daciei Apulensis. Săpăturile arheologice au demonstrat perfecta continuitate de locuire, de la fortificația dacică la fortificația de e- pocă romană, de Ia aceasta mai departe, pînă în evul mediu timpuriu, continuitatea de viețuire a populației autohtone fiind evidențiată, între altele, și prin materialul ceramic a- parținînd așa-zisei culturi Dridu. Situația arheologică întîlnită la Alba Iulia are, prin perfecta sa succesiune în timp, un caracter de o excepțională valoare științifică, cercetările viitoare urmînd să aducă elemente suplimentare pentru a întări și mai mult circumstanțele adevărului bine cunoscut că populația autohtonă nu a părăsit niciodată Dacia.O importantă descoperire a prilejuit începerea lucrărilor de restaurare la ctitoria voievodala din satul Streisîngiorgiu din județul Hunedoara. Aici, arheologul Radu Popa a dat la iveală mărturii certe care situează monumentul in jurul anului 1100, confe- rindu-i calitatea de cel mai vechi monument românesc păstrat întreg și oferin- du-ne prilejul să nuanțăm datele despre existența unei societăți românești bine constituite in sudul Transilvaniei din acea vreme. Același monument a prilejuit pictorului restaurator Marius Rădulescu punerea in valoare a unui important, ansamblu de pictură murală, pe care o inscripție il datează exact : 1313.

Pe valea Crișulul Alb, în localitatea Hălmagiu, cercetările arheologice și de istoria artei coroborate cu sondajele pictorilor restauratori au pus în evidență importanța unui monument multă vreme considerat dispărut : o ctitorie atribuită

trîn, de la Dan al II-lea, dovedește, împreună cu alte materiale, strînsele legături ale Brașovului cu Tara Românească în acea vreme.De un remarcabil interes sînt rezultatele cercetărilor arheologice efectuate la mai multe monumente din Moldova de către echipa de arheologi alcătuită din soții Lia și Adrian Bătrina. La mănăstirea Bistrița — Neamț cercetările au pus în evidență vestigiile caselor domnești aparținînd Iui Alexandru cel Bun. S-a demonstrat că, încă de la începutul secolului al XV-lea, Moldova se afla într-o fază de autentică înflorire artistică. La Rădăuți au fost descoperite, sub actuala biserică dom

tru a ridicat monumente reprezentative în toate colțurile patriei. în momentul de față sînt deschise pe cuprinsul județului Buzău două șantiere de restaurare, unul la cetatea Bradu și altul la marele ansamblu arhitectural de la Berea. Destinată să găzduiască o tabără de tineret, cetatea de la Bradu era considerată ca fiind o construcție din secolul al XVII-lea, mai exact din timpul lui Matei Basarab. Cercetările arheologice întreprinse aici sub conducerea lui Ion Chici- deanu au coborît'vechimea monumentului cu mai bine de o sută de ani și astăzi știm cu certitudine că el exista încă din timpul lui Radu de la Afumați. Adăugăm că cetatea Bradu este un monument de remarca

MONUMENTUL ISTORIC 
și educația patriotică 

--------------------------- însemnări de Vasile DRĂGUȚ ----------------------- •de tradiția locală voievodului român Moga, monument construit cu probabilitate anterior anului 1400. Picturile murale recuperate pînă în prezent sint de o excepțională calitate artistică, dovedind că în ambianța cnezatelor românești din Munții Apuseni se a- junsese în acea vreme la cristalizarea unui fenomen artistic cu un orizont bine definit, capabil să exprime în mod plenar dorința de afirmare a românilor transilvăneni.Importante rezultate au dat și săpăturile arheologice din partea răsăriteană a bisericii din Șcheii Brașovului (efectuate de tinerele cercetătoare Luminița Munteanu și Mariana Beldie). monument cu o istorie deosebit de bogată, o istorie in care se insumea- ză, in mod fericit, eforturile unor ctitori locali cu cele ale domnilor din Tara Românească și din Moldova. Un bogat material numismatic, cu monede provenind de la Mircea cel Bâ-

nească, vestigiile unui monument anterior, care demonstrează. fără echivoc, faptul că un centru de voievodat era constituit anterior secolului al XIV-lea, comparabil cu oricare curte princiară din acea vreme.Aceeași echipă a cercetat în apropierea ruinelor de la Baia (Suceava) vestigiile unui întreg cartier de locuințe din interiorul cărora au fost recoltate numeroase materiale arheologice, în special de natură ceramică, deosebit de prețioase fiind cahlele ornamentale. Aflate în număr mare, aceste cahle permit reconstituirea fie și în condițiile' unei ipoteze de lucru a somptuosului decor caracteristic locuințelor din Moldova acelor timpuri.Deosebit de fructuoase au fost și rezultatele cercetărilor arheologice din zona Buzăului. Ele demonstrează că nici una riintre zonele țării noastre nu a fost lipsită de o activitate creatoare. că în fiecare moment al istoriei sale poporul nos

bilă frumusețe arhitectonică, situat într-un cadru natural măreț.La Cimpulung, cercetările arheologice sînt menite să pregătească complexul proces de restaurare a ansamblului fostei curți voievodale. Conduse de arheologul Gh. Cantacuzino, cercetările de pînă acum au adus la lumină vestigiile primei fortificații datind din secolul al XIV-lea, fortificație care aparținuse cu siguranță curții primilor Basarabi. Cercetările de la Cimpulung promit să înzestreze știința istorică românească cu un bogat bagaj de informații care vor contribui la circumstanție- rea faptelor și interpretărilor privind acea strălucită epocă în care, sub sceptrul voievozilor din dinastia Ba- sarabă. Tara Românească și-a afirmat independența și a ocupat un loc de autoritate în spațiul sud-es- tului european, fiind prima (ară care a reușit să opună o rezistență eficientă invaziei otomane.

O altă cercetare arheologică deosebit de importantă se află în curs la Nicu- lițel, în nordul Dobrogei. Acolo unde a fost descoperită cu cîțiva ani în urmă o bazilică paleo-creștină, prevăzută cu criptă, monument devenit celebru, un alt monument, considerat multă Vreme ca fiind o o- peră a secolului trecut, s-a dovedit, prin cercetările e- fectuate de arhitectul Cristian Moisescu și apoi ale arheologilor Lia și Adrian Bătrina ca fiind un edificiu construit în cursul secolelor XIII—XIV. Sînt aduse astfel importante mărturii despre continuitatea legăturilor voievodatelor românești de la Dunărea de Jos cu Imperiul Bizantin și confirmă o dată mai mult teza continuității populației autohtone în această parte a teritoriului patriei noastre.Seria descoperirilor arheologice din ultima vreme, prilejuite de activitatea de restaurare, nu se oprește aici. Sint de amintit cercetările efectuate la Brîncoveni (Olt), Cobia (Dîmbovița), Crucile (Dolj) sau cele deosebit de fructuoase din orașul Bistrița și de la Dobrovăț (Iași).Nu ne-am propus în cele de față un inventar al tuturor acestor descoperiri. Considerăm însă ca fiind demnă de atenția publicului larg această preocupare care este menită nu numai să pregătească activitatea de restaurare, dar să și îmbogățească cunoștințele noastre cu privire la trecutul istoric naționaL Conjugate cu cercetările efectuate de specialiști din alte institute de specialitate, rezultatele activității de cercetare preliminară restaurării monumentelor istorice sînt în măsură să contribuie la sublinierea importantei pe care o are în ansamblul său activitatea de restaurare a monumentelor. Departe de a fi un scop în sine, restaurarea monumentelor istorice este unul din acele mijloace care concură la pătrunderea în tainele istoriei, care facilitează înțelegerea configurației spirituale a epocilor trecute și care, mai presus de toate, așază pe o bază temeinică cunoștințele necesare pentru educația patriotică a fiecărui cetățean.

DISCUL ROMÂNESC
in mtnmlare cuDiscul românesc — o realitate cit se poate de obișnuită a vieții noastre culturale de azi. O prezență firească în magazine specializate, în librării, la orașe șî sate. Un obiect de educație și de artă, care se colecționează, se face cadou, participă la concursuri, din cind în cînd este chiar și recenzat (uneori chiar și cu competență).Ar fi multe de spus despre atenția criticii față de discul autohton, despre măsura în care este — sau nu — tratat cu atenția cuvenită unui important mijloc de instruire — nu numai culturală — a maselor... Deocamdată, cîteva repere cu caracter istoric, justificate de un moment oarecum aniversar.Primul deceniu al secolului XX. Existau discuri de muzică românească, imprimate pe ceară la noi în țară, dar produse în... Anglia, în Germania. Un repertoriu redus. Totuși, cîteva coruri rețin atenția : ,,Internaționala", „Hora muncitorilor", ,,Pe roșul steag". Apoi, /cîteva piese de fanfară, jocuri populare, cuplete comice. Se numără pe degete imprimările cu mari artiști ai vremii, precum : N. Leonard. V. Maximilian, Florica Cristoforeanu. în anii ’30 apare primul disc sub firma unei fabrici românești...Abia în anii noștri discului 1 se acordă atenția cuvenită și astfel, după o producție sprijinită atent, industrializată, în 1956 are loc primul export de discuri românești. Evoluția urmează firesc. In 1966 încep înregistrările stereo. In urmă cu doi ani au fost oferite discofililor primele discuri stereo-mono românești, așa numitele „stereocompatibile". Și nu de mult au apărut „casetele" românești, produs primit cu mare interes de către public.Am făcut această succintă incursiune istorică pentru că recent s-au împlinit 40 de ani de cind casa „Electrecord" a realizat primul disc și două decenii de la lansarea unui asemenea disc în lume. Un drum rodnic : de la cîteva zeci de mii de discuri pe an, s-a ajuns la o producție anuală de 6 milioane, producție din ce in ce mai bine concepută calitativ, mai bine organizată și răs- pindită.Care sînt principalele obiective ale întreprinderii : difuzarea, popularizarea, conservarea stilurilor de creație din toate epocile ; crearea, de-a lungul anilor, a fondului de aur al culturii românești; astfel ca oricare cercetător să ia contact cu valorile creației, in muzică, poezie, teatru, de la începuturi și pînă în prezent. Asemenea preocupări sînt ilustrate de ciclurile : „Compozitori români din trecut și de azi". Un rol important are „Istoria muzicii universale în exemple" (autor : Zeno Vancea), utilă nu numai discofililor ci și profesioniștilor muzicii. De asemenea, discuri ca „Medalion W. Berger", „Miniaturi pentru pian de compozitori români". „Balada oratoriu «Mi- orița«“ (Sigismund Toduță). opera „Decebal" (Gh. Dumitrescu), Simfonia I de Enescu („20 de ani de la moartea compozitorului"), lucrări de

exigențele educativeDoru Popovicl — recente apariții de mare interes — îmbogățesc substanțial discotecile, subliniază și în acest fel efervescența vieții noastre muzicale. De semnalat că în genurile simfonic, muzică de cameră, coral, operă au apărut o serie de discuri, mult căutate și apreciate : „Rapsodiile" lui Enescu, „Balada" lui Ciprian Porumbescu, „Anotimpurile" de Vivaldi, „Coruri celebre din opere", lucrări concertante de Beethoven, Mozart, madrigale interpretate de corul „Madrigal" — imprimări care vădesc evoluția gustului publicului larg și care sint reeditate la cererea acestuia, trimestru de trimestru.Și iată un fenomen unic în lume • cel mai mare tiraj — stabilit potrivit comenzilor cumpărătorilor —. îl are discul de muzică populară. "(De pildă, discurile „întîlnire cu România", din seria „Comori folclorice românești" cunosc un mare succes). Se demonstrează astfel, și prin intermediul discului, faptul că muzica populară românească se păstrează vie în conștiința cotemporanilor, nu este un document de muzeu, de arhivă. Este atestată, de asemenea, prin acest fapt exigența specialiștilor în selecționarea repertoriului, în evitarea „artizanatelor", în alegerea inter- preților. Succese remarcabile obțin și alte domenii (muzica corală, ușoară etc.). Și, de asemenea, nu trebuie uitată bogata activitate în direcția discului didactic (anexe la manualele școlare), a celui științific, a celui care oferă străinilor inițieri în limba română — domenii în care există o producție variată.Iată, sintetizînd opinii ale cititorilor, ale discofililor, ale celor ce muncesc în felurite instituții de cultură, citeva posibile puncte de Interes pentru „Electrecord" :
o verificarea sistemului de contractări.» o mal mare exigență față de muzica ușoară imprimată.
e Standuri de discuri să fie prezente nu numai in librării, ci și la muzee, Ia case memoriale, la monumente istorice, în punctele turistice de mare interes, în holurile teatrelor, ale sălilor de concert. (De pildă, la Stupea la standuri să se vîndă discuri Ciprian Porumbescu).
o Se editează, anual, 6 milioane de discuri. Dar, în curînd, tirajul va fi mărit, în raport cu cererea. De aceea, sondarea cererii publicului trebuie întreprinsă mai aplicat, mai științific. De pildă, sint de mult așteptate acele teste organizate cu sprijinul radioului, al televiziunii, teste privind preferințele marelui public, sugestiile lui repertoriale, opinii asupra interpretărilor, asupra calității sunetului.„Electrecord" — o întreprindere și o instituție față în față cu un public din ce în ce mai exigent — trebuie să-și pună tot mai pregnant problema unei activități științific organizate — spre a se înscrie cît mai eficient în importanta acțiune de educație culturală, civică, patriotică, a marelui public.

Smaranda OȚEANU
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lnnoindu-și înfățișarea in ritm cu legile moderne ale urbanismului, Piatra Neamț își cinstește totodată cu grijă, cu dragoste monumenteleFoto : E. Dichiseanu
t V

PROGRAMUL I

10,00 O viață pentru o idee : Alexandru 
Odobescu.

10,30 Micul ecran... pentru cei mici.
11,00 Teiecinemateca. Ciclul „Un mare 

regizor" — Karel Kachyna. Filmul 
artistic ,,Trenul spre stația Cerul" 
— producție a studiourilor cine
matografice cehoslovace.

12,25 De la Alba mai la vale. Cîntece și 
jocuri populare din Transilvania.

12.55 „Clipa" — documentar TV.
13,15 Telex.
13,20 Inscripții pe celuloid — Arc peste 

timp.

13,45 Telerama.
14.15 Premiere ’76 — concert de muzică 

ușoară.
15,00 Caleidoscop cultural-artistic.
15.20 Viratele peliculei. Magazin de cul

tură cinematografică.
16.20 Rugbi : Anglia — Tara Galilor 

(„Turneul celor 5 națiuni"). Trans
misiune directă de la Londra.

18,05 Club T : „Și tu faci parte din fe
ricire". Emisiune-spectacol reali
zată cu concursul Teatrului „Ion 
Creangă" din București.

18,55 „Aici e țara". Lectura în imagini 
TV.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. *
20.00 Teleenciclopedia.
20,40 Film serial : Kojak.
22.15 24 de ore.
22,25 Călătorie în lumea operei comice 

cu baritonul Dan Iordăchescu și 
basul Constantin Gabor.

TînăruJ intelectual
(Urmare din pag. I)mortalitate infantilă sub media județului. Dr. Korcsăg Kâroly conduce, de 21 de ani, spitalul județean din Sf. Gheorghe (Covasna). Participarea cu interes și hărnicie' la dezvoltarea și prosperitatea localităților, fie ele sate sau orașe, la sănătatea oamenilor le-au adus pe merit respectul și recunoștința cetățenilor și nu e de mirare că aceștia i-au ales să-i reprezinte in organele locale de partid și de stat.Numeroși absolvenți ne scriu sau ne vorbesc, atunci cind ne întîlnim, cu bucurie și legitimă satisfacție, despre succesele lor profesionale, dar și despre împlinirile sub raport cetățenesc, etic, cum ar fi alegerea ca de- putați în consiliile populare, precum și în organizațiile de partid, în fruntea unor unități sau servicii medicale de specialitate etc. Nu e mai puțină bucurie și satisfacție pentru institutul nostru să confirme că, de exemplu, dr. Bauer Băla, membru al Biroului Comitetului municipal de partid Satu- Mare, că soția sa. dr. Bauer Emilia, și dr. Jeszenszky Ferenc, directorul Direcției sanitare județene Harghita, membri ai Consiliului Sanitar Superior, ca și mulți alții ca ei, au fost studenții săi. Pentru că asemenea a- tribuții și responsabilități nu reprezintă simple date — oricit de onorabile — pe cartea lor de vizită, ci trăsături definitorii ale profilului etic, cetățenesc, politic și uman al medicului. al specialistului.Se cuvin relevate însă si alte aspecte. in primul rind sentimentul — de fapt nu numai sentiment, ci stare de fapt — al securității profesionale. Totodată, stabilitatea la locul de muncă — farmacista Crainic Maria lu- crrază in centrul muncitoresc Vlăhița din 1961 — opțiunea pentru „punctul ecl mai fierbinte" al activității profesionale — tinăra pereche

dr. Davițoiu Maria și dr. Ciobanu Marin, deși după calificativele excelente ar fi putut rămine în Tg. Mureș. au preferat d.m.c. Afumați (Dolj) — strădania pentru ridicarea nivelului de viață al oamenilor din sate — dr. Marta Vămeanu a modernizat cabinetul stomatologic din Gornești (Mureș) la nivel urban — perseverență in studiu, in cunoaștere — în martie 1975 s-a acordat titlul de doctor farmacist, specialitatea farmacognozie, lui Nemeth Tiberiu din comuna Cefa (Bihor), demonstrind concret că mediul rural nu reprezintă un impediment în ridicarea profesională a unui intelectual — toate acestea subliniază trăsături etice superioare, demne de adevărați medici-cetățeni ai societății noastre socialiste. Calități prefigurate în „Codul etic", in „codul medical", realizate în viață cu modestie, perseverentă, hărnicie, răspundere de specialiști, de oameni, de fii ai acestei țări.învățămîntul medical românesc, grefat pe practica rețelei sanitare, a îmbinat armonios pregătirea profesională cu educația umană, cetățenească. Institutul nostru — deși a obținut rezultate bune, stimulînd chiar unele inițiative valoroase inedite în pregătirea și educarea tinerilor medici, a noilor promoții de intelectuali ai tării — împreună cu celelalte cinci institute similare din țară, va depune noi eforturi pentru ca acest lăcaș al oamenilor în halate albe să contribuie — independent de limba în care se audiază cursurile — la progresele medicinii românești, la pregătirea unor specialiști pătrunși de spirit patriotic, incit lupta lor pentru viață și sănătate să se înalte la cote științifice și u- mane tot mai înalte, să adauge mereu contribuții la evoluția ascendentă a țării, la prosperitatea României socialiste.

Calitate... și iar calitate
(Urmare din pag. I)în întregul cincinal. Șl această bază rezidă în zecile și sutele de tehnologii moderne asimilate în cincinalul trecut,’ în sutele și miile de produse noi realizate de industria noastră. Cu alte cuvinte, avem o experiență, oamenii au învățat în bătălia pentru progres să producă deopotrivă mai mult și mai bine. Esențial este ca organizațiile de partid să fructifice, să generalizeze tocmai această experiență, care în esență înseamnă exigență sporită, ordine, disciplină, căutare perseverentă, spirit novator. O atenție cu totul specială trebuie acordată în activitatea organiza

țiilor de partid combaterii manifestărilor de automulțumire, evidențierii și popularizării celor care îndrăznesc mai mult, celor ce se zbat să obțină rezultate maxime in domeniul calității. Ele, organizațiile de partid, sînt chemate să mențină mereu în ofensivă lupta pentru ridicarea calității, să mobilizeze colectivele de muncitori și specialiști pentru a da tot ce au mai bun ca putere de muncă și forță creatoare pentru ridicarea permanentă a nivelului calității producției, cu convingerea fermă că aceasta constituie o condiție e- sențială pentru creșterea mai rapidă a avuției naționale, pentru progresul susținut al țării.
ADNOTĂRI rÂDNOTÂRI • ADNOTĂRI, • ADNOTĂM®'^

35 998 de partkiptmtiUn mic și nostim robot înarmat cu... un buchet de flori — emblema, cunoscută și îndrăgită în lumea școlii și a pionieriei, desemnează o tot atît de cunoscută și frecventată acțiune în rîn- durile celor mai tineri inventatori : „Miniteh- nicus". Concursurile „Minitehnicus" întrunesc anual cifre record de participanți — la e- diția din 1975 au prezentat lucrări 35 998 de elevi — și aduc în planul creației tehnico- științifice, dispozitive, aparate, mașini, utilaje (realizate in cercurile școlare și pionierești), a cător ingeniozitate, funcționalitate, utilitate și eficiență practică sînt, de cele mai multe ori, în raport invers proporțional cu vîrsta creatorilor lor. O mică, foarte mică parte dintre acestea și-au găsit locul binemeritat într-un volum — al doilea, din seria „Mi- nitcbnicus" — adevărat catalog al celor mai reprezentative creații ale celor mai tineri... inventatori, editat sub egida Consiliului Național al Organizației Pionierilor (coordonatori : profesorii Dorel Tută, Stela Spirescu, lancu Tampa).Chiar și numai simpla parcurgere a sumarului volumului evi

dențiază cît de cuprinzător este orizontul de preocupări al micilor creatori : de la aparate cu largă utilitate economică și practică (emițător electronic de mare stabilitate tranzistorizat, detector de radiații, aparat pentru determinarea poluării atmosferei prin mijloacele de transport, sistem cibernetic pentru irigarea automată diferențiată ă culturilor agricole, dispozitiv universal de rodat mi- cromotoare etc.), la a- parate de uz didactic (proiector pentru diapozitive, amplificator de audiofrecvență „didactic". aparat pentru învățarea tablei înmulțirii. aparat pentru proiecția preparatelor microscopice, televizor didactic ș.a.). De la jucării adaptate epocii (cățel și pisică electronici, muzicuță electronică, papagal electronic și altele din aceeași categorie), la ingenioase „inovații" a- duse unor obiecte dc largă utilitate în gospodărie (ceas cu co- mandă-program, sonerie privighetoare, yale și sirenă electronice, instalație antifurt auto, mașină de spălat legume și fructe) sau „mijloace de transport" de uz pionieresc (cart cu motor electric, scu

ter pentru zăpadă „Alpina" etc).însoțită de scheme și fotografii, de detalii de construcție și de utilizare — altă dovadă e- locventă a îndemînării și priceperii autorilor, dar și a temeinicelor cunoștințe însușite în școală, la lecțiile de fizică, chimie, matematică, biologie — fiecare lucrare se constituie deopotrivă într-o documentație tehnică și într-o... invitație la „a încerca", „a experimenta" ceva asemănător sau ceva nou, original.Volumul se parcurge cu mult interes, pe a- locuri cu amuzament, adeseori cu admirație pentru ascuțimea mintii și îndeminarea mîi- nilor acestor tineri creatori, promotorii de mîine ai marilor realizări ivite în răstimpul cincinalului revoluției tehnico-științifi- ce. Dar și cu regretul că realizatorii n-au găsit și o modalitate de a ni-i prezenta, mai mult decit cu numele, pe autorii acestor remarcabile creații ale inteligentei tinere. însă au o scuză și autorii catalogului: pe cine să alegi dintr-un eșalon de... 35 998 de inventatori I
Fiorica 
D5NULESCU

cat împlinirii a 375 de ani de la Drima unire politică a Țărilor Române sub Mihai Viteazul și a 2 000 de ani de existentă, atestată documentar, a așezării Alba Iulia. Sumarul, bogat și variat, propune cititorului o descifrare a trăsăturilor chipului lui Decebal (Radu Vulpe — „Despre portretul lui Decebal"). O orientare în arhitectura romană, care a dat

strălucire anticului A- pulum (Vasile Moga — „Monumente sculpturale la Apulum"), e- vocări ale momentului epocal din mai 1600 (Eugen Hulea — „Mi- hai Viteazul la Alba Iulia") și a celor care au dus la pregătirea Unirii Transilvaniei cu Tara (Iona I. Șerban, Ion Pleșa — „Mișcări revoluționare ale maselor din județul Alba Iulia în noiembrie

1918"). In aproape 800 de pagini ale tomului sînt cuprinse și alte studii, comunicări, note și recenzii.îmbogățit cu materiale de etnografie, ilustrații și hărți, tomul se impune ca o prezentă prețioasă necesară în j bibliotecile școlilor și ale celorlalte instituții de educație și cultură.
Ștefan D1N1CA

Teatrul și catedra

De două milenii, Alba Iulia a adunat ca într-un ' tezaur sacru dovezi și mărturii e- moționante privind permanența noastră pe aceste plaiuri, lupta necurmată pentru libertate. jertfele înălțătoare întru acest ideal. Muzeul Unirii din localitate organi

zează și expune excelent — cum s-a mai a- preciat — aceste dovezi și mărturii.Bogăția și valoarea acestora, adunate cu migală, in mod științific, de către colectivul muzeului, a justificat apariția anuală a unei publicații : „A-pulum".

Cel de-al XIII-lea volum, apărut recent, constituie un frumos eveniment. El aduce noi lumini asupra neîntreruptei existente a poporului român în vatra strămoșească, prezentînd cititorilor date inedite și noi surse de cercetare. A- cest .număr este dedi

De Ia secretariatul literar al Teatrului National din Timișoara primim :Instituția noastră, care a trecut pragul a trei decenii de activitate, și-a făcut din preocuparea permanentă de atragere și educare a tînă- rului spectator, un ă- devărat crez artistic. Cu atît mai mult cu cît documentele Congresului al XI-lea, precum și ale Congresului al X-Iea al U.T.C. jalonează cu claritate căile formării și modelării tinărului spectator în spiritul patriotismului și umanismului.Teatrul Național a inițiat, în colaborare cu Inspectoratul școlar și Universitatea, un ciclu de acțiuni intitulate: „Teatrul și catedra", ciclu conceput în prima etapă ca un dialog viu și instructiv între personalități marcante ale vieții noastre teatrale și diverse categorii de tineri.Stagiunea în curs, gîndită în contextul împlinirii celor 30 de ani de existentă, ne-a obligat ca și în cadrul tradiționalului ciclu să integrăm noi modalități cultural- artistice, care să întregească firesc paleta activităților noastre.

Astfel, sub egida A.T.M.-ului, s-a ivit ideea colaborării stimulatoare între colectivul teatrului și cadrele de prestigiu ale Universității timișorene, iar rodul dinții al acestei conlucrări este spectacolul de poezie populară „Dorule, călătorule..." realizat de lector univ. Vasile Crețu, în regia Iui Emil Reus și scenografia Doinei Almășan Popa. Conceput pe temeiul unor texte folclorice de o indiscutabilă valoare ideatică și artistică, spectacolul își propune să contureze atitudini definitorii ale omului din spațiul cultural românesc în fața unor evenimente cruciale ale existentei umane, precum nașterea, nunta și moartea. Autorul colajului s-a străduit să valorifice scenic creații populare de maximă frumusețe, dar mai puțin cunoscute publicului spectator, selectînd cu rigoare și profesionali- tate ceea ce este reprezentativ atît în lirica populară propriu- zisă, ordonată în jurul „dorului", înțeles ca o permanentă aspirație a omului spre armonie și integritate morală, cît și în poezia obiceiurilor familiale. Respectind logica desfășurărilor fol

clorice, axată pe ritmurile ciclice, spectacolul în ansamblul său constituie un tulburător poem, In care actorii timișoreni s-au străduit să pună în drepturile ei legitime Poezia.Prologul acestei manifestări cultural-ar- tistice este ceea ce s-ar putea numi elementul surpriză: profesorii universitari Eugen Todoran, Gheorghe Tohăneanu, Constantin Stegăroiu, Traian Bunescu, Deliu Pe- troiu și Gabriel Mano- lescu, spre bucuria studenților și a celorlalți tineri spectatori, au interpretat, inte- grîndu-se organic în atmosfera poeziei populare, minunatele versuri care au prefigurat ideatic, spectacolul atît de inspirat și de adecvat intitulat.„Dorule, călătorule..." va poposi și pe unele scene ale orașelor bănățene de tradiție : Lugoj, Reșița. O- ravița. Astfel. Teatrul Național din Timișoara, cel mai tinăr Național. își înțelege menirea de a contribui în permanentă, sub auspiciile calității, la for-marea și îmbogățireaspirituală a omuluicontemporan, făuritoral societății noastresocialiste.
Doina POPA

După 
vacantăLa școlile din satele Tulnici, Spulber, Vizantea Livezi și Urechești, din județul Vrancea, începerea noului trimestru a coincis și cu inaugurarea unor colțuri muzeistice organizate de pionierii și școlarii vrînceni in timpul vacanței. Numărul unor asemenea micromuzee în școlile vrîncene a ajuns la 90. Ele dispun de mii și mii de exponate, unele dintre ele — rarități de valoare. Mii și mii de exponate — tot atîtea mărturii ale grijii micilor muzeografi pentru colecționarea și păstrarea obiectelor de preț. Mii și mii de exponate — și toate la un loc o frumoasă lecție de educație civică și de nota zece.
O, brazi... 
uscati !Cine trece in aceste zile prin 
hala centrală a Ploieștiului >n- 
tilnește grămezi de brazi pen
tru... pomul de iarnă. Brazi ră
mași nevînduți. Evident, treeîn- 
du-le vremea, nimeni nu-i mai 
cumpără. Acum, uscati, sint 
doar buni de foc. Directorul 
O.L.F. Ploiești ne-a declarat că 
nu mai puțin de 600 de brazi 
vor fi dați la... casare. „Nu 
avem pierdere prea mare — zice 
directorul — doar vreo 15 000 
lei". (Că 15 000 lei nu e con
siderată o „pierdere prea mare" 
e altă poveste). Directorul plo
ieștean — și nu numai el — uită 
un alt lucru, și anume : paguba 
adusă patrimoniului silvic.

O, brazi frumoși ! Ce bine 
v-ar fi stat acum, pe coamele 
munților !...

Alcoolul 
la volanLa sfirșitul programului de lucru, conducătorul auto Ion So- lomoneanu, de la I.T.A. Brașov, s-a dus să se „cinstească", împreună cu doi prieteni. Dar nu pe jos, ci cu autocamionul întreprinderii. Cînd cei trei au ieșit din local, fiecare mergea pe cite trei cărări, lălăind și sprijinin- du-se unul pe altul. In loc să lase autocamionul la locul lui, I. S. s-a urcat la volan și a pornit la drum. La un post de control, lucrătorul de miliție i-a făcut semn să oprească. Nici ginrll I. S. a apăsat și mai virtos pe accelerator. Dar nu a ajuns prea departe, pentru că s-a trezit cu mașina într-un gard de pe marginea șoselei. Ce-i drept, I. S. n-a fost accidentat. în schimb, pentru un an și patru luni de a- cum încolo — adio, volan 1
Macină mai 
iute, moară!

Gestionarul loan Olteanu, de 
la magazinul din satul Pădu
reni, județul Cluj, s-a dus să 
ridice de la moara „Steaua'!, 
din orașul Gherla, cantitatea de 
4 800 kg făină pentru aprovi
zionarea populației. La întoar
cere a „greșit" drumul și a 
ajuns în satul Batir, din altă 
comună. Aici a început să vîndă 
făina cu suprapreț. Cînd să
tenii din Pădureni i-au aflat 
isprava l-au dus la miliție, 
iar miliția la tribunal. Și astfel, 
sătenii din Pădureni n-au să-l 
mai vadă pe gestionar citeva 
luni de zile. Dar nici n-or să-i 
ducă dorul.

Sub zero
| gradeDeunăzi, oaspeții stațiunii 

Bradul, din județul Harghita, 
au asistat la un spectacol cu 
totul neobișnuit prin partea lo
cului. Gerul venit dinspre punc
tul frigorific Joseni era ceva 
mai... dulce: minus 8 grade Cel
sius. Deodată, pe marginea ba
zinului cu apa mai rece ca... 
gheața și-au făcut apariția doi 
tineri în costume de baie. Erau 
sofii Maria și Bbjte B. Levente. 
El — maistru la întreprinderea 
„23 August" București, iar so
ția — studentă la medicină. Ti
năra pereche s-a scăldat în toa
tă legea, după care au făcut și 
cite un masaj cu zăpadă. Din
colo de ferestre, pe spectatorii 
care au urmărit scena i-a apu
cat... frigul.

Fără sifonîn comuna Puchenii Mari (Prahova) s-a înființat o unitate de umplut sifoane. In august, anul trecut, clădirea era gata, utilajele montate, instalațiile electrice puse la punct. Toată lumea s-a declarat mulțumită. Numai om care să umple sifoanele nu s-a găsit. Și, pentru că nu s-a găsit nici un... profesionist sau amator, sifone- riei i s-a pus lacăt la ușă. Și pus este lacătul și-n ziua de azi. De șase luni și jumătate nu s-a umplut nici un sifon. In schimb, primăria plătește cote de amortizare. Te pomenești că edilii locali or fi avind niscai bani de risipit.
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteli"
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Tovarășului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaPermiteți-mi, tovarășe prim-ministru. să vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră de felicitări călduroase și militante ca urmare a numirii mele in postul de prim-ministru al Republicii Populare Congo.România și Congo au ales calea socialistă de golez și eu însumi nu vom precupeți nici un efort și a face să progreseze cauza socialismului, păcii dezvoltare. Guvernul con- pentru a întări cooperarea și înțelegerii in lume.

Comandant LOUIS SYLVAIN GOMA
Prim-ministru, șeful Guvernului 

Republicii Populare Congo

Joi și vineri s-a desfășurat în Capitală ședința de lucru a Consiliului Sanitar Superior.Lucrările au fost conduse de tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului. președintele Consiliului Sanitar Superior.Au luat parte Radu Păun, ministrul sănătății. Aurel Moga, președintele Academiei de științe medicale, vicepreședinți ai consiliului, reprezentanți ai conducerii unor ministere, rectori și profesori universitari, specialiști.Participanții âu dezbătut programul privind liniile de orientare și

principalele obiective ale ocrotirii sănătății în perioada 1976—1980, proiectul de program al prevenirii și combaterii tuberculozei, problemele dezvoltării bazei materiale a sectorului ocrotirii sănătății în cincinalul actual. Au fost analizate, totodată, măsurile pentru îmbunătățirea și perfecționarea învățămîntului medical de toate gradele. Consiliul Sanitar Superior a luat în dezbatere u- nele măsuri în vederea stimulării și dezvoltării activității în unități de vîrf din domeniile cardio-vascular, neuro-chirurgical și fono-audiologic.

întoarcerea în Capitală 
a reprezentantului 

României în C. A. E. R.înapoiat de la Mihai Marinescu,

(Agerpres)La Ministerul Afacerilor Externe' a avut loc, vineri după-amiază, semnarea planului de aplicare a A- cordului de colaborare culturală și științifică dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone pe perioada 1976—1980.Documentul a fost semnat de Va- sile Gliga, adjunct' al ministrului a- facerilor externe, și Eugeniusz Ku- laga, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.P. Polone.Planul prevede colaborarea dintre instituțiile științifice și culturale din cele două țări, schimburi de cadre didactice, specialiști și studenți, pre-

ca : organizarea de expoziții, zile ale etc.cum și acțiuni turnee teatrale, filmului, manifestări muzicaleSe va intensifica, de asemenea, colaborarea in domeniile sănătății și turismului.La semnare au participat Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămîntului. Ion Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. ,Au fost prezenti Wladyslaw Woj- tasik. ambasadorul R.P. Polone la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)

Vineri seara s-a Moscova tovarășul viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării. reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de proc, care a 74-a ședință al C.A.E.R.La sosire, ,erau prezenti tovarășii Bujor Almă- șan. ministrul minelor, petrolului și geologiei. Vasile Răuță și Gheorghe Stroe, vicepreședinți ai C.S.P.. Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale, alte persoane oficiale.Au fost de fată N. V. Maslennikov, ministru consilier al.Ambasadei U- niunii Sovietice la București, și alți membri ai ambasadei. (Agerpres)

Ajutor Economic Reci- participat la cea de-a a Comitetului Executivpe aeroportul Otopeni,

PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT >MEHEDINȚI. Imediat după lansarea chemării la întrecere, locuitorii comunei Salcia au trecut la înfăptuirea obiectivelor pe care și le-au propus. Peste 2 000 de cooperatori participă zilnic la efectuarea unor importante lucrări : decolmatarea canalelor de irigat, redarea în circuitul agricol a noi suprafețe de teren. fertilizarea unor însemnate suprafețe cu îngrășăminte naturale. Pe terenurile ce vor fi cultivate în primăvară cu floarea-soarelui și sfeclă de zahăr s-au și încorporat peste 5 000 tone îngrășăminte naturale. Alte 2 000 tone îngrășăminte naturale au fost administrate pe suprafețele repartizate sectorului legumicol. (Virgil Tătaru).

calitate numărul de activități să fie de cel puțin 70, precum și asimilarea de produse noi în secțiile de producție. în vederea atingerii tuturor obiectivelor propuse. în prezent se află în curs de calificare profesională 1 000 de tineri, care vor începe să lucreze încă din acest an. (Gheorghe Susa).

VASLUI. — La Vaslui. Negrești, Birlad și Huși. în prima decadă a lunii ianuarie 1976, s-au mutat în case noi citeva sute de familii de în

VRANCEA. Asociațiile intercoope- ratiste Adjud și Mărășești alcătuiesc în prezent două complexe de creștere a vacilor pentru lapte. în cincinalul încheiat recent, în județul Vrancea au fost create cinci asociații intercooperatlste cu profil zootehnic. Acestea s-au înscris cu buna rezultate în producția de lapte, carne și ouă conomiei lescu). obținută pe ansamblul e- județului. (Dan Drăgu-

ÎN SALA „ARTA CÎMPULUNG s-a deschis o interesantă expoziție cuprinzînd 30 de tablouri care oglindesc aspecte din înfloritoarea așezare, transfigurate artistic de pictorul Nicolae Pătru. o „LEGILE ȚARII - LEGILE NOASTRE" este titlul simpozionului itinerant organizat în aceste zile în orașul Ocna Sibiu și în comunele Tilișca, Orlat. Avrig, Bazna și altele, o „BASMELE PAMÎNTULUI" se intitulează expoziția de ceramică deschisă în foaierul teatrului dramatic din Bacău și cuprinzînd peste 200 de vase pictate, și ornate în basorelief. executate la cercul de ceramică al Casei Pionierilor din localitate condus de cunoscutul ceramist Anton Ciobanu. o LA CLUBUL TINERETULUI DIN BISTRIȚA-NASAUD, membrii cenaclului literar-artistic „Vir- tus Romana Rediviva" au prezentat recitalul omagial .,Mihai Eminescu — Luceafărul liricii românești". Tineri poeți au declamat versuri eminesciene sau dedicate marelui poet, iar formația de muzică „Hiperion" a oferit un program de muzică a- decvată. • „ROMANIA SOCIALISTA ÎN CIFRE ȘI FAPTE" se intitulează grupajul recent apărut la Tg. Mureș și cuprin-

zînd 32 de planșe destinate cabinetelor de științe sociale și punctelor de informare și documentare din municipiile, orașele si comunele județului, o LA MUZEUL DE ARTĂ DIN DEJ sint expuse un mare număr de lucrări de pictură și grafică a- parținînd artiștilor plastici amatori din localitate. în perspectivă : expoziții itinerante, personale și colective, ale artiștilor plastici clujeni, o expoziție de artă populară și altele, o BIBLIOTECA „GII. ASACHI" DIN IAȘI a tipărit o largă bibliografie selectivă pe tema „Cultura și arta — mesagere-ale spiritualității poporului român". Materialul este pus la îndemina activiștilor culturali, a cadrelor didactice, studenților, elevilor, tuturor celor care vor să aprofundeze probleme ale teoriei culturii, a „CÎNTECELE ARGEȘULUI" este emblema sub care s-a desfășurat, la Curtea de Argeș, Festivalul orchestrelor. rapsozilor și soliștilor de muzică populară. © ÎN CARTIERUL VIZIRU I DIN BRĂILA a fost dat cent, un nou cărui sală are 300 de locuri.

Cronica zileiMuzeul tehnic ..Prof. ing. D. Leonida" din Capitală, în colaborare cu Asociația „România", a inaugurat vineri secția de contribuții, și priorități românești în domeniul aero- spațial. Secția cuprinde o serie de exponate de mare interes : documente originale, planuri, fotografii și machete ale unor motoare de rachetă realizate de oameni de știință din țara noastră, de la Conrad Haas (sec. XVI), pînă la prof. Hermann Oberth și acad. Elie Carafoli. Au participat academicieni, alți oameni de știință, generali și ofițeri, un numeros public.
★Tovarășul George Macovescu. ministrul afacerilor externe, a primit o telegramă de mulțumire de la Gamal Mohamed Ahmed, ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice a Sudanului, pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Zilei, independenței Sudanului. (Agerpres)în folosință, re- cinematograf a o capacitate de
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oameni ai muncii. La Vaslui, orașul de reședință al județului, un bloc nou de 40 de apartamente a fost atribuit constructorilor din cadrul I.J.C.M. Vaslui. în acest an, colectivele de muncă ale acestei întreprinderi vor construi în localitățile urbane ale județului 2 160 de apartamente. 5 cămine pentru ne- familiști la Bîrlad și două în orașul Huși, 2 școli la Vaslui și Negrești, 6 crcșe și grădinițe, precum și alte obiective de interes social și cultural. (Crăciun Lăluci).

cartierul de locuințe „Cri- din Slatina a început con- unui nou obiectiv social- Este vorba de o nouă școa- va avea 16 săli de clasă.
OLT. în șan-III" strucția cultural, lă. carelaboratoare și alte spatii aferente, în noul edificiu vor învăța. îndeosebi, fiii aluminiștilor slătineni care locuiesc în acest modern cartier. (E. Rouă).

© SPORT © SPORT ® SPORT ® SPORT © SPORT

VÎLCEA. — Zestrea rețelei sanitare a județului Vîlcea s-a îmbogățit cu o nouă secție profilată pe tratamente psihoterapcutice. Personalul medical și de specialitate de aici iși desfășoară activitatea în cadrul mai multor cabinete. în care se efectuează o serie de tratamente. precum și cultură fizică medicală. (Ion Stanciu).

ALBA. La întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia au fost pregătite pentru acest an numeroase articole noi și obiecte de decor. Printre noile produse se află servicii de masă, de cafea și ceai. în acest fel. 30 la sută din producția unității o reprezintă produsele noi. Totodată, au fost finalizate noi măsuri tehnologice. care asigură o calitate superioară porțelanului. (Ștefan Dinică).

HOCHEI: Astă-seară, meciul 
România — UngariaPatinoarul .,23 August" din Capitală găzduiește astăzi întîlnirea internațională amicală de hochei pe gheață dintre echipele reprezentative ale României și Ungariei. Meciul va începe la ora 18.Duminică, la aceeași oră. se va desfășura partida revanșă dintre cele două echipe.

în alte două partide, cehoslovacul Jan Kodes a dispus cu 7—5, 6—1 de vest-germanul Karl Meiler, iar Jiri Hrebec (Cehoslovacia) l-a întrecut cu 6—4, 5—7. 6—3 pe Wojtek Fibak (Polonia).
119—75 ; Maccabi Tel Aviv — Real Madrid 90—91 ; feminin : Logis Bruxelles — Evax Barcelona 57—70 ; Sparta Praga — Vozdovac Belgrad 80—49 ; Geas Sesto San Giovanni — U. C. Clermont Ferrand 56—52.

HANDBALVineri meciurile national au continuat campionatuluiIatăConstructorulTex-
MARAMUREȘ. — Cooperația meșteșugărească maramureșeană și-a asumat ca sarcini, pe anul în curs, printre altele, dezvoltarea rețelei de prestații prin înființarea unor secții noi. astfel ca în fiecare lo-

BUZĂU. — „Flacăra" — unitate a industriei locale buzoiene — și-a înscris în cataloagele produselor de serie o seamă de repere utilizate pe scară largă în economia națională. între altele, este vorba de un nou tip de cască de protecție destinată muncitorilor din construcții. exploatările forestiere și din industria minieră. (Mihăi Bâzu).

la Brașov din cadrul feminin de handbal, rezultatele : Rapid Baia Mare 16—13 ; Progresul tila Buhuși 15—9 ; Confecția — Constructorul Timisoara 14—14 : Voința Odorhei — I.E.F.S. 10—8 : Rulmentul Brașov

★între 26 ianuarie și 1 februarie se vor desfășura la Philadelphia (Pennsylvania), campionatele internaționale de tenis pe teren acoperit ale S.U.A. Cu excepția australianului John Newcombe și a spaniolului Manuel Orantes, întreaga elită a tenisului mondial va fi prezentă la a- cest traditional turneu.

BOX : Semifinala, Foreman 
Lyle

Mureșul Tg. Mureș 11—0.
TENISîn sala „Olimpia" din Timi- a continuat cel de-al doilea de tenis din cadrul circui-

Vești din învățămîntul superiorAnul 1975 a constituit pentru învă- țămîntul nostru superior un pas decisiv pe calea integrării sale cu cercetarea și producția, pregătind condiții optime începerii cincinalului revoluției tehnico-știintifice. Astfel, Institutul politehnic ,.Traian Vuia" din Timișoara a realizat în această perioadă numeroase studii și proiecte de colaborare cu întreprinderi industriale energetice, de construcții și transporturi milioane lei. didactice de nică au pus prelucrare a electrică și chimică, tehnologii originale de sudură și tăiere, studii pri-
în valoare de peste 30 Pe această cale, cadrele la Facultatea de meca- la punct noi utilaje de metalelor prin eroziune

vind unele oțeluri criogenice (de temperatură joasă), în timp ce la Facultatea de inginerie chimică au fost finalizate cercetări care vizează valorificarea unor deșeuri industriale și tratarea apelor reziduale cu soluții indigene. Un alt exemplu edificator îl constituie și valoarea ridicată (peste 17 milioane lei) a lucrărilor efectuate de Universitatea din Galați. O contribuție însemnată au adus-o studenții în cadrul practicii productive în întreprinderi, unde au preluat întreaga activitate a unor linii tehnologice. în atelierul de microproducție au fost realizate utilaje navale și confecții pentru saturarea navelor.

Ieri, șoara. turneu tului internațional organizat de federația noastră de specialitate. în sferturile de finală ale probei de simplu masculin au fost înregistrate următoarele rezultate :• Emmrich (R. D. Germană)—Varga (Ungaria) 6—4, 6—3 ; Borisov (U.R.S.S.)—Ovici (România) 6—1. 6—3 ; Granat (Cehoslovacia)—Pugaiev (U.R.S.S.) 3—6, 6—4, 6—4 ; Hărădău (România)—Csoknay (Ungaria) 6—1. 7—5. Astăzi au loc semifinalele probelor de simplu și dublu masculin.
★Turneul internațional de tenis de la Atlanta (Georgia), contind pentru circuitul W.C.T.. a programat primele partide din cadrul optimilor de finală ale probei de simplu. Jucătorul român Ilie Năstase l-a întîlnit pe iugoslavul Zeliko Franulovici, în fata căruia a cîștigat cu 6—3. 6—2.

PATINAJ ARTISTICCel de-al doilea laureat al campionatelor europene de patinaj artistic, care se desfășoară la Geneva, este sportivul englez John Curry, învingător în proba individuală masculină, în vîrstă de 26 de ani. John Curry a obținut o victorie meritată ca urmare a unei excelente evoluții în programul de exerciții libere. Fostul deținător al titlului continental, patinatorul sovietic Vladimir Kovalev, a ratat o dificilă săritură triplă, cucerind în final medalia de argint. Reintrat în activitatea competițională după o absență de aproape un an, datorată unui accident la genunchi, fostul campion mondial Jan Hoffmann (R. D. Germană) s-a clasat pe locul trei.
BASCHET : în ,,Cupa 

campionilor"Competiția de baschet „Cupa campionilor europeni" a programat partidele retur din turul al doilea al grupelor sferturilor de finală. Iată rezultatele înregistrate : masculin : Zadar (Iugoslavia) — B. C. Turku (Finlanda) 95—77 ; Forst Cantu (Italia) — Lugano (Elveția) 119—100 : Akademik Sofia — Malines (Belgia) 70—70 ; U- nion Viena — Transol Rotterdam

vremea
de munte, unde, 
moderat, cu In

durată, în nord-

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 ianuarie. In țară : Vreme rece, 
în curs de încălzire, în a doua parte 
a intervalului. Cer variabil, care va 
prezenta înnorări mai accentuate în 
nordul Crișanel, Maramureș, Transilva-

nia, Moldova șl zona 
local, va ninge. Vînt 
tensificărl de scurtă 
estul țării. In vestul tării, ceață locală. 
Izolat, condiții pentru producerea po
leiului. Minimele vor fl cuprinse Intre 
minus 14 și minus 4 grade, Izolat mai 
coborîte, iar maximele între minus 6 și 
plus 4 grade. In București : Vreme re
lativ rece, mal ales la începutul Inter
valului. Cer temporar noros. Ninsoare 
slabă. Vînt moderat. Temperatura în 
ușoară creștere.

A aparul „REVISTA ECONOMICĂ
nr. 2 din 16Din sumar : O țară așa cum și-o doresc fiii ei ; Marea întrecere socialistă pe 1976. Factor motor în accelerarea progresului economico-social al patriei ; Creșterea aportului creativității românești la dotarea economiei naționale ; Chimizarea — mijloc de sporire a eficienței producției agricole.La rubrica TEORII-IDEI revista

u

ianuar ie 1976publică articolele : Structurile social- economice și dezvoltarea rală a omului ; diul : Hrana — menirii.Revista maiPentru o nouă ternațională. Transferul internațional de tehnologii : spre noi forme și principii.

multilate-Omul, tehnica, me- problemă vitală a o-publică articolul : ordine economică in-
(Urmare din pag. I) îndezvoltării portului.1975 s-a realizat un trafic portuar de 15 milioane tone mărfuri, cantitate de două ori mai mare decit aceea din anul 1971 și de trei ori mai mare decit in urmă sași acum decit va i

cu zece ani. în- incinta portului este i de trei ori mai mare cea construită cind- de Angliei Saligny. Creșterea este de fapt împătrită dacă ne gîndim dotările moderne aletualului port. Pentruvom găsi aici instalații

și sociale ale navigației maritime. Numai serviciul de expediții numără 900 de oameni. începînd de anul trecut li s-a adus în sprijin un calculator electronic. Deocamdată, el își încarcă memoria cu datele trebuitoare. Urmează faza a doua, de optimizare a producției prin programare. Cele 30 de cadre de con-

crările ce vor începe vor dubla, practic, actuala capacitate.în plus, va apărea, la A- gigea, un al doilea port maritim constănțean.Dar porturi maritime nu sînt numai cele pe care le scaldă apele mării. Ce vă spune, de exemplu, formula „portul de domiciliu al navelor românești de pes-

port maritim, adică să poată găzdui marile nave o- ceanice. Dragat, canalul Sulina a devenit astfel, din punct de vedere al navigației. o prelungire a mării. mult spre interiorul țărmului românesc. O prelungire ce străbate pînă la Galati și Brăila și chiar mal departe (să nu uităm că la Galati se construiesc

Fostul campion mondial de box la categoria grea, George Foreman, a sosit în orașul Las Vegas în vederea meciului pe care-1 va susține în compania lui Ron Lyle. Acest meci se va desfășura în ziua de 24 ianuarie și contează ca o semifinală la titlul mondial deținut de Cassius Clay.
\ ȘAHTurneul international de șah de la Hastings s-a încheiat cu victoria marilor maeștri David Bronstein (U.R.S.S.), Vlastimil Hort (Cehoslovacia) și Wolfgang Uhlmann (R. D. Germană). care au totalizat cite 10 puncte din 15 posibile.

La 20 ianuarie 1976tragere excepțională LOTO din acest an

în perioada 13—16 ianuarie 1976 a avut loc, la Moscova, cea de-a 74-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au participat : K. Zarev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, R. Rohlicek, vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, F. Bravo Pardo, viceprim- ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, K. Olszewski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, G. Szeker. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în conformitate cu convenția dintre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F. Iugoslavia, la lucrările ședinței Comitetului Executiv a participat S. Gligorievici, membru în Consiliul Executiv Federal al R.S.F.I.La ședința Comitetului Executiv a participat, de asemenea, N. Faddeev, secretarul C.A.E.R.Ședința a fost prezidată de G. Weiss, reprezentantul R.D.G.La ședința sa, Comitetul Executiv a examinat o serie de probleme importante ale colaborării și a stabilit căile de soluționare a acestora. Comitetul Executiv a examinat și adoptat, spre a fi prezentate sesiunii consiliului, raportul cu privire la dezvoltarea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul transporturilor, în scopul asigurării transporturilor internaționale crescînde de călători și mărfuri între țările membre ale C.A.E.R. pînă în anul 1980 și pe perioada următoare, programul dezvoltării transporturilor dintre țările membre ale C.A.E.R. și proiectul Direcțiilor principale și problemelor colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul transporturilor în 1976—1980 și pe perioada următoare, elaborate de Comisia permanentă C.A.E.R. pentru transporturi.în documentele menționate se prevăd acțiuni privind înzestrarea tehnică a transporturilor feroviare și auto, stafiilor de frontieră, a porturilor maritime și fluviale, căilor fluviale interne și aeroporturilor de importanță internațională, a căror transpunere în viață va contribui la asigurarea traficului de călători și mărfuri dintre țările membre ale C.A.E.R.Comitetul Executiv a recomandat țărilor membre ale C.A.E.R. ca, încă în anul curent, să treacă la convenirea unor acțiuni concrete pe bază bilaterală și multilaterală în acest domeniu.La ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R. a fost examinat raportul Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții de mașini privind stadiul realizării Programului complex. în partea referitoare la elaborarea acțiunilor vizind asigurarea necesarului de mașini și utilaje pentru ramurile industriei ușoare. Ca rezultat al acestei activități au fost elaborate de către organele C.A.E.R. și semnate de către organizațiile corespunzătoare ale țărilor interesate membre ale C.A.E.R. convenții privind crearea în aceste țări a unor mari capacități de producție. pe baza specializării și cooperării internaționale multilaterale în producerea diferitelor tipuri de utilaje textile, convenția de specializare și cooperare în producția de mașini și utilaje de înaltă productivitate pentru industriile de tricotaje, confecții și poligrafice și convenția privind specializarea și cooperarea in producția de linii tehnologice pentru fabricarea de plăci aglomerate și mobilei. S-a relevat faptul că realizarea convențiilor menționate va contribui la satisfacerea mai deplină a industriei ușoare a țărilor membre ale C.A.E.R.

cu utilaje necesare pentru cincinalul viitor și perioadele următoare.Examinînd propunerile elaborate de comisiile permanente C.A.E.R. pentru construcții de mașini și pentru siderurgie privind satisfacerea mai deplină a necesarului industriei de rulmenți cu mașini de forjare- presare, mașini-unelte pentru așchie- rea metalelor, inclusiv strunguri automate multiax, automate și aparatură de măsură și control, materiale abrazive, precum și oțel pentru rulmenți, Comitetul Executiv a adoptat recomandări corespunzătoare țărilor membre ale C.A.E.R., care prevăd înfăptuirea de acțiuni in această direcție.La ședința Comitetului Executiv au fost adoptate propunerile pregătite de Comisia permanentă C.A.E.R. pentru agricultură privind colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R., în scopul satisfacerii cerințelor zootehniei in ce privește proteina furajeră, de proveniență vegetală, animală și microbiologică. și planul principalelor acțiuni pentru înfăptuirea acestora.în propunerile adoptate se prevede adîncirea în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în direcția întăririi bazei tehnico-materia- le a producției de furaje, crearea de noi mașini mai productive, care să permită pregătirea, conservarea și păstrarea furajelor prin metode industriale. Se prevede lărgirea producției culturilor furajere cu înalt conținut de proteine, creșterea însemnată a producției de furaje pro- teinice de proveniență animală.Comitetul Executiv a examinat propunerea Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții cu privire la colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. in soluționarea problemei construcțiilor de locuințe în R. P. Mongolă, care prevede elaborarea și realizarea de acțiuni multilaterale și bilaterale în ce privește acordarea de către țările membre ale C.A.E.R. de asistență în crearea și perfecționarea bazei tehnico-materiale a construcțiilor și industriei materialelor de construcții din R.P.M., în scopul dezvoltării accelerate a construcțiilor de locuințe. Colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. va contribui la soluționarea problemelor construcțiilor de locuințe în R.P.M.La ședința Comitetului Ekecutiv au fost examinate rapoartele pregătite de consfătuirea reprezentanților țărilor membre ale C.A.E.R. pentru probleme juridice. Secretariatul C.A.E.R. și Institutul internațional pentru probleme economice ale sistemului mondial socialist, referitoare la crearea și activitatea organizațiilor economice internaționale (O.E.I.) și au fost a- doptate hotărîri îndreptate spre perfecționarea în continuare a activității O.E.I.. în scopul îndeplinirii sarcinilor trasate acestora.Comitetul Executiv a examinat raportul Institutului internațional pentru probleme economice ale sistemului mondial socialist cu privire la activitatea desfășurată și direcțiile principale alo activității acestuia pe anii 1976—1980.La ședința Comitetului Executiv au fost adoptate regulamentele comisiilor permanente C.A.E.R. pentru aviația civilă și pentru colaborare în domeniul ocrotirii sănătății, create prin hotărirea celei de-a 29-a ședințe a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Comitetul Executiv a examinat și aprobat planul său de lucru pe anul 1976, planul acțiunilor privind realizarea contactelor C.A.E.R. cu organizațiile, economice și tehnico-știin- țif'ice internaționale în anul 1976, bugetul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pe anul 1976.Au fost examinate, de asemenea, alte probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice și activității organelor C.A.E.R., pentru care au fost adoptate hotărîri corespunzătoare.Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R. s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

la ac- că vum ftaoi mui î iro ren ct v*1 Șl mijloace mecanizate de încărcare și descărcare rapidă. Deci nu numai 20 de dane noi. și nu numai platforme noi în suprafață de 70 de hectare, și nu numai 63 316 metri pătrați de noi magazii, ci mult mai mult : 20 de noi macarale mobile, 215 autostivuitoare, 5 poduri speciale pentru descărcat minereuri. 67 de tractoare. Așa îneît timpul de staționare a unei nave în port a scăzut, față de 1971. la jumătate.Crescînd într-un astfel de ritm, activitatea portului incepe să depășească puterea de evidență a oamenilor care calculează, înregistrează, repartizează, dirijează și coordonează a- cest uriaș complex de operații pe care-1 reprezintă intrarea și ieșirea din port a mărfurilor, datele tehnice

Porturi noi h porțile țării
ducere care alcătuiesc acum comandamentul portului și reprezintă toate instituțiile și întreprinderile care concură la activitatea portuară nu se vor mai în- tilni zilnic în acele obositoare ședințe de cîteva ore pentru a hotărî ordinea și structura operațiilor. Calculatorul va hotărî singur. Și, desigur. cu extremă precizie. Cei treizeci de bărbați, eliberați de corvoada ședințelor zilnice, își vor concentra atenția și capacitatea de muncă asupra altor importante probleme ale portului. Pentru că, dezvoltîndu-se pe verticală, portului Constanta îi sînt repartizate în acest plan cincinal noi și mari fonduri de investiții. nouLu

cuit oceanic este Tulcea" ? După cite știm, Tulcea este port pe Dunăre. Pînă în urmă cu ceva mai mult de un deceniu era chiar unul dintre porturile mici ale Dunării. Avea importantă doar pentru că aici se afla baza zecilor și sutelor de mici ambarcațiuni ce mișunau prin Delta Dunării Era ceea ce se chema ur> port pescăresc oarecare, între timp însă s-a născut o adevărată flotă românească de pescuit oceanic Ea numără acum 26 de traulere și vase colectoare Numărul lor este în conti- îneît dez- pre- peș-nuâ creștere. Așa Tulcea. acolo unde s-a voltat și o industrie a lucrării și conservării telui, a trebuit să devi'nă

cargouri de mare capacitate, cargouri se construiesc și la Brăila și chiar mult mai departe de mare, la Drobeta Turnu-Severin). La Tulcea se construiește acum un mare șantier naval specializat în producția de... nave pentru pescuitul oceanic, astfel incit flota românească de pescuit să ajungă, în 1980, la 300 (trei sute) de nave. Și. se pare că e abia un început. Trageți de aici concluziile cu privire la caracterul maritim al portului Tulcea. Adăugați că la Tulcea a apărut. în anii din urmă (construcția s-a încheiat în 1975)-. un important port industrial, portul in care se descarcă minereul necesar marelui com-

binat de alumină’ din a- cest oraș. Portul industrial manipulează anual, cu a- jutorul celor mai moderne instalații portuare, aproape un milion și jumătate de tone de mărfuri, în cea mai mare parte bauxită.Port maritim a fost, parcă dintotdeauna, și Sulina. Ba chiar a avut și statut de Porto Franco și i s-a mai spus, se pare că numai în literatură. Europolis. Dar asta a fost mai de mult. Istoria a fost mult timp ingrată față de această foarte pitorească așezare de la gurile Dunării, la îmbrățișarea fluviului cu marca. Despre această perioadă însă este acum cazul să se vorbească la timpul trecut. Pentru că la Sulina a și a- părut un pilon al industrializării : s-a construit și produce o importantă și modernă fabrică de conserve din pește. Ea preia o parte din sarcinile fabricilor din Tulcea. Pentru asta, vasele de pescuit oceanic acostează acum și la danele portului Sulina. în anii următori vom mai auzi, desigur. despre acest port Ia Marea Neagră, tot așa cum vom auzi și despre un port comercial despre care nu s-a mai vorbit din antichitate : Callatis (Mangalia)....Porți noi la porțile tării. Oglinzi ale puterii de muncă, ale dezvoltării economice, ale hărniciei unui întreg popor.

în ziua de 20 ianuarie. Administrația de Stat Loto Pronosport organizează prima tragere excepțională Loto din acest an. La această tragere se vor atribui numeroase și importante ciștiguri în bani (de valoare fixă și variabilă), autoturisme „Dacia 1300“ și ,.Skoda S 100", precum și excursii în U.R.S.S. (cu trenul și avionul. durata circa 14 zile pe ruta Kiev — Leningrad — Moscova). R.D. Germană (cu trenul, durata circa 11 zile, pe ruta Berlin — Dresda — Leipzig), Grecia (cu avionul, durata circa 8 zile) și Turcia (cu autocarul, durata circa 8 zile).La această tragere excepțională Loto din 20 ianuarie extragerile se efectuează în două faze. La faza I : se efectuează 2 extrageri : una de 12 numere din 90 și a doua (efectuată în continuarea primei) de 12 numere din cele 78 rămase in urnă. Cîștigurile vor fi atribuite pe 8 categorii, de la 1 la 7. variantelor care conțin numere cîștigătoare la una din cele 2 extrageri și a 8-a categorie, variantelor care conțin numere cîștigătoare de la ambele extrageri ale fazei. Participarea se face numai pe variante de 15 lei. La faza a Il-a se efectuează 3 extrageri : a treia de 6 numere din 90. a patra (efectuată în ’ ' ‘ ' 'de în în de 6 numere din restul de 78 rămase în urnă. Cîștigurile vor fi atribuite pe 5 categorii, de la A la D. variantelor care conțin numere cîștigătoare la una din cele 3 extrageri și E — variantelor care conțin numere cîștigătoare de la două sau de la toate cele trei extrageri ale fazei. Participarea se face pe variante de 5 și 15 lei.Depunerea biletelor cîștigătoare se va face pînă în ziua de sîmbătă. 24 ianuarie 1976, la ora 13. în orașele reședință de județ și pînă în ziua de vineri, 23 ianuarie 1976. la ora 13, în celelalte localități.

continuarea celei de a treia) 6 numere din cele 84 rămase urnă și a cincea (efectuată continuarea ultimelor două)

LOTONumerele extrase la tragerea din 16 ianuarie 1976.EXTRAGEREA I : 74 50 62 65 1967 58 78 55EXTRAGEREA33 17 70 44 40 30Fond general de lei din care 27 768
a Il-a : 64 90 54ciștiguri : 960 576 lei report.

VARȘOVIA:

Istorie și actualitatePentru a 31-a oară capitala Poloniei prietene aniversează astăzi ziua eliberării sale de sub jugul fascist. Documentele vremii, ca și amintirile, mereu împrospătate, ale varșovienilor care au trăit evenimentele de atunci, evocă memorabila zi de 17 ianuarie 1945 — zi de iarnă aspră, în care, drept rezultat al ofensivei armatei sovietice și unităților armatei poloneze, ocupanții hitleriști au fost izgoniți. iar deasupra orașului a fost înălțat din nou steagul polonez.în momentul eliberării, marele oraș era aproape în întregime distrus : ca urmare a acțiunilor barbare ale naziștilor privirilor li se înfățișa o nesfîrșită întindere de ruine. Statisticile de atunci sint concludente : fondul de locuințe, ca și potențialul industrial al orașului erau nimicite în proporție de peste 90 la sută, iar spitalele, școlile, dispensarele a- veau aceeași soartă ; din cele 975 de monumente istorice și arhitecturale existente aci înainte de începerea războiului, aproape 800 fuseseră cu desăvîrși- re distruse: toate podurile de peste Vistula fuseseră aruncate in aer.în albumul pe care îl avem în fată, intitulat „Varșovia-1945" și care cuprinde. între altele, sute de fotografii făcute în primele

zile de după eliberare, se spune. „Imaginea Varșoviei din acei ani constituie, poate, dovada vizuală cea mai convingătoare că noi am început reconstrucția orașului de la zero".într-adevăr. datorită muncii pline de abnegație a cetățenilor ei, a poporului polonez. Varșovia a renăscut în scurtă vreme din propria cenușă, devenind
DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

un oraș nou, cu edificii impunătoare, un oraș în plină și continuă dezvoltare, în care pulsează intens ritmurile construcției socialiste caracteristice întregii țări. Sectorul industrial al orașului înglobează astăzi peste 230 000 salariați (la o populație totală de 1 400 000), iar producția sa globală urmează să atingă. Ia sfîr- șitul noului cincinal, valoarea de 250 miliarde zloți. Totodată. Varșovia deține un rol de frunte în pregătirea cadrelor necesare stă- pînirii mașinilor și u- tilajelor moderne. Este semnificativ faptul că fiecare al patrulea locuitor al orașului este încadrat într-o formă de învătămînt.Continua dezvoltare a capitalei, progresul condițiilor de viață ale cetățenilor ei constituie o preocupare per

manentă a conducerii de partid și de stat poloneze. Direcțiile de dezvoltare a orașului, obiectivele sale prioritare în actualul cincinal au fost stabilite printr-o hotărire a Biroului Politic al C:C. al P.M.U.P. Această hotărire. ne declara tovarășul S. Bielccki. vicepreședintele Consiliului municipal Varșovia. pune un accent deosebit pe extinderea construcțiilor de locuințe. varșovienii ur- mind să primească „la cheie", pînă în 1980, un număr de 120 000 noi apartamente. în atenția constructorilor se va afla, și în acest cincinal, centrul Varșoviei unde, in jurul modernei clădiri a gării. se vor înălța mai multe blocuri turn cu cite 30—35 etaje, precum și construirea u- nor noi complexe comerciale. mai ales in cartierele recent clădite. în același timp, reforma sistemului de invățămînt atrage după sine o intensă activitate de investiții pentru construirea, pînă în 1980, a încă 110 școli și alte instituții de învătămînt.Sînt doar cîteva din prevederile planului de dezvoltare și modernizare a Varșoviei. oraș care. în anii ce vin, își va îmbogăți peisajul cu noi și importante construcții — mărturii ale fertilei epoci a edificării socialismului.
Gh. CIOBANU
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
in problema Orientului Mijlociu

Luări de poziție în sprijinul drepturilor legitime ale poporului 
palestineanNAȚIUNILE UNITE 16 — Cores-pondentul nostru transmite : în Corf'- «iliul de Securitate continuă dezbaterile privind posibilitățile de soluționare a problemelor pe care le pune conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv a chestiunii palestinene.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul Pakistanului la Națiunile Unite, ambasadorul Iqbal Akhund, a cerut consiliului să-și concentreze atenția asupra sarcinii promovării unei reglementări cuprinzătoare a conflictului, nu prin asumarea rolului de mediator, ci prin elaborarea unor principii generale — inclusiv recunoașterea drepturilor naționale inalienabile ale poporului palestinean — care să ghideze procesul negocierilor.Iakov Malik, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., a subliniat că datoria Consiliului de Securitate este de a pregăti reluarea Conferinței de pace de la Geneva. Toate problemele din Orientul Mijlociu, inclusiv cea palestineană — a arătat el — trebuie soluționate dacă se dorește edificarea păcii in zonă. Toate rezoluțiile consiliului și Adunării Generale trebuie transpuse în viată. Reprezentantul Uniunii Sovietice s-a pronunțat pentru evacuarea tuturor trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967 și recunoașterea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinean. inclusiv a dreptului său de a-și crea un stat propriu, pentru asigurarea independenței și suveranității naționale a tuturor țărilor și popoarelor din zonă.Marea Britanie — a arătat ambasadorul acestei țări la Națiunile Unite, Ivor Richard — consideră că o- biectivul imediat in problema Orientului Apropiat îl reprezintă reluarea negocierilor de pace, cu participarea tuturor părților interesate ; principiile de bază pentru desfășurarea acestor negocieri trebuie să fie rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, completate cu elemente noi care să prevadă res-

pectarea drepturilor politice legitim® ale poporului palestinean. De asemenea, trebuie recunoscut dreptul la existență al tuturor statelor din zonă în interiorul unor frontiere sigure.Reprezentantul Republicii Populare Benin, Thomas Boya, a subliniat, la rindul său. necesitatea recunoașterii de către Consiliul de Securitate a dreptului poporului palestinean la autodeterminare, a dreptului acestuia de a se constitui într-un stat de sine stătător. El s-a pronunțat, de asemenea, pentru retragerea tuturor trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate prin forță, relevînd. totodată, necesitatea recunoașterii dreptului la existență al tuturor statelor din zonă.A urmat la cuvînt reprezentantul Republicii Populare Chineze. Lai Ya-li, care s-a pronunțat în favoarea afirmării de către Consiliul de Securitate a drepturilor naționale inalienabile ale poporului palestinean șt retragerii tuturor trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate prin forța armelor.

Pentru continuarea procesului 
de destindere în Europa

Declarații ale miniștrilor de externe din Austria și DanemarcaVIENA 16 — Corespondentul nostru transmite : Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa marchează o primă etapă a politicii de destindere în relațiile Est-Vest pe continentul nostru, a declarat ministrul afacerilor externe al Austriei. Erich Bielka. Următoarea etapă a a- cestei politici — care trebuie să ducă la eliminarea într-o măsură sporită a focarelor de încordare existente sau care ar putea apărea — vizează două direcții principale : întărirea securității tuturor statelor prin reducerea potențialului militar uriaș si atît de costisitor din punct de vedere economic și extinderea colaborării în toate domeniile între statele participante la conferință.în legătură cu primul aspect al întăririi securității, ministrul austriac a subliniat că rezultatele de pină acum ale diverselor negocieri de dezarmare. care durează de ani de zile, sint cu totul nesatisfăcătoare. Este îndoielnic că se va putea ajunge la o îmbunătățire în continuare a relațiilor europene în spiritul Conferinței pentru securitate și cooperare atît

timp cit nu se va ajunge la o reducere a înarmărilor în această parte a lumii.Subliniind necesitatea extinderii cooperării pe diverse planuri în Europa. Erich Bielka a făcut cunoscută hotărîrea Austriei de a contribui la înfăptuirea acestui obiectiv. în special in relațiile țării sale cu statele din estul și sud-estul continentului.COPENHAGA 16 (Agerpres). - Luînd cuvîntul în deschiderea dezbaterilor de politică externă din Folke- tingul danez. K. B. Andersen, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, a declarat că cel mai de seamă eveniment al ultimei perioade în domeniul relațiilor internaționale l-a reprezentat Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Ea a deschis noi perspective pentru dezvoltarea cooperării dintre țările de pe continent — a apreciat vorbitorul.Andersen a relevat că în Danemarca a fost constituită o comisie însărcinată cu supravegherea îndeplinirii hotăririlor conferinței. comisie in componenta căreia intră reprezentanți ai diferitelor ministere.
B II B B BBB9BB^099BBBB0®

agențiile de presă transmit:

Evoluția crizei de guvern din Italia
© întîlnirile premierului desemnat cu secretarul general al P.C.I. 

și delegația P.S.I. ® 1,5 milioane de metalurgiști în grevăROMA 16 — Corespondență Agerpres. — Premierul desemnat al Italiei, Aldo Moro. și-a încheiat joi prima rundă de consultări cu reprezentanții principalelor forțe politice din țară, care au făcut cunoscute punctele lor de vedere în legătură cu modalitățile de soluționare a crizei. ■Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, a declarat, după întîlnirea cu premierul, că „P.C.I. insistă ca guvernul demisionar. care se ocupă de afacerile curente, să ia toate măsurile necesare, în limitele posibilităților sale, pentru a se face față celor mai grave situații create datorită crizei economice. Mă refer. înainte de toate — a precizat el — la întreprinderile care sînt în criză, la fabricile ocupate de muncitori, la neliniștea care există în rindul multor zeci de mii de funcționari pentru locul lor de muncă, în mod direct amenințat". Secretarul general a reafirmat, apoi, poziția P.C.I., potrivnică ținerii unor alegeri anticipate, pentru o rezolvare rapidă a crizei.întîlnirea cea mai așteptată a fost cea pe care Moro a avut-o cu delegația Partidului Socialist, care, prin hotă- rirea de a nu mai sprijini guvernul, se află la originea actualei crize. Delegația P.S.I. a prezentat premierului desemnat măsurile economice pentru combaterea crizei, adoptate de Direc

țiunea partidului și care pun pe primul plan asigurarea utilizării depline 
a forței de muncă. La încheierea convorbirii cu Aldo Moro. membrii delegației socialiste au declarat că, din „răspunsurile date de premierul desemnat, se pare că dificultățile persistă". Președintele grupului parlamentar al P.S.I. din Senat, Michele Zuccala, a arătat că „prima ipoteză pentru care acționează Moro. aceea a unui centru-stînga cvadripartit, cu unele variante care țin cont de forța majoră a P.S.I., are puține șanse de realizare, sau chiar nici una". „în plus — a arătat liderul socialist — trebuie să spunem că variantele propuse nu ne satisfac".Aldo Moro urmează să ia o hotă- rire definitivă în legătură cu continuarea tratativelor, după consultarea Direcțiunii Partidului Democrat.-Creș- tin și a celor două grupuri parlamentare ale partidului majorității relative.

★Peste un milion șl jumătate de muncitori din industria metalurgică din Italia au declarat joi o grevă temporară în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Muncitorii metalurgiști cer. totodată, ca noile contracte colective, a căror semnare este amînată de patronat sub diferite pretexte, să țină seama de creșterea costului vieții și să garanteze locul de muncă.
spania. ACȚIUNI GREVISTE DE AMPLOARE

DE PRETUTINDENI

ORIENTUL APROPIAT
Situația din LibanBEIRUT 16 (Agerpres). — Situația din Liban a cunoscut vineri o deteriorare și mai gravă. La Beirut luptele au fost angajate în aproape toate sectoarele orașului și în zona portului, precum și în suburbii. Pentru prima dată confruntările au avut ca loc de desfășurare zona aeroportului. Oficialitățile au anunțat că trei obuze au explodat în perimetrul aeroportului care, din rațiuni de securitate, a fost închis. în zona marilor hoteluri și a băncilor cîteva clădiri au fost incendiate.CAIRO 16 (Agerpres). — Ismail Fahmy, vicepremier și ministru de externe al Egiptului, a declarat, joi, câ participarea poporului palestinean la dezbaterile in vederea instaurării păcii în Orientul Mijlociu este numai de resortul poporului palestinean și nimeni nu are dreptul să se amestece în această problemă.Potrivit prevederilor cuprinse în anexa la acordul interimar de dezangajare militară in Sinai, forțele egiptene au pătruns vineri într-o porțiune de 80 km pătrați situată la vest de trecătorile Giddi și Mitla. evacuată in urmă cu trei zile de unitățile militare israeliene și preluată de forțele de urgentă O.N.U. din Orientul Mijlociu

Încheierea convorbirilor 
cehoslovaco-portugheze. La Praga au luat sfirșit convorbirile între ministrul de externe al Cehoslovaciei. Bohuslav Chnoupek, și ministrul de externe al Portugaliei, Melo Antunes. Părțile au semnat un acord privind comunicațiile aeriene bilaterale. Ministrul portughez a fost primit de președintele R.S. Cehoslovace. Gustav Husak, și de președintele guvernului, Lubomir Strou- gal.

Declarația de protest a 
P. C. Paraguayan. Partidul Comunist Paraguayan a publicat o declarație de protest împotriva noii campanii de persecuții antipopulare la care recurge regimul Stroessner. Documentul relevă, in acest sens, că se produc în serie abuzuri și ilegalități împotriva muncitorilor și studenților. precum și a membrilor partidelor care alcătuiesc opoziția. In cursul unei percheziții a fost arestat Angel Soler, secretar al C.C. al P.C. Paraguayan, despre a cărui situație nu se mai știe nimic.

Naționalizări. Guvernul Republicii Sri Lanka a adoptat hotă- rirea privind naționalizarea a zece societăți particulare care produc și desfac ceaiul și care erau controlate de societatea engleză „Colombo Commercial".
Manuale pentru școlarii 

sud-vietnamszi. Autoritățile de resort din RD. Vietnam au organizat trimiterea în Vietnamul de sud a 7.4 milioane de exemplare de îtia- nuale școlare și a unei cantități de 80 de tone de alte materiale didactice. care au fost distribuite în diferite unități de învătămînt sud-viet- nameze.

La Belgrad, stane Dolant’ secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., l-a primit pe Jorge Campinos. ministrul comerțului exterior al Portugaliei și reprezentant al Partidului Socialist Portughez. în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, cele două părți au abordat aspecte ale cooperării dintre U.C.I. și P.S.P. și au efectuat un schimb de opinii asupra unor probleme internaționale actuale — relatează agenția Taniug.
Guvernele britanic și 

francez au “dresat Guvernului S.U.A. un document comun în care îi cer. în termeni energici, să acorde avionului supersonic de pasageri franco-britanic „Concorde" dreptul de a ateriza pe aeroporturile americane. în document se atrage atenția că aceasta constituie pentru Statele Unite o obligație internațională.
Grevă. Personalul islandez care asigură controlul traficului avioanelor N.A.T.O. la baza aeriană de la Keflavik (Islanda) a hotărît să înceteze complet lucrul, a anunțat postul de radio Copenhaga, citind o informație provenită din Reykjavik. Această decizie este interpretată la Copenhaga drept o manifestare a protestului personalului islandez față de atitudinea N.A.T.O. în conflictul care opune Islanda și Marea Britanie în problema pescuitului.
Intr-un comunicat, B1roul Federației Naționale a sindicatelor a- gricultorilor francezi își reafirmă opoziția fermă față de propunerile Comisiei C.E.E. privind noile preturi ale produselor agricole pentru campania viitoare. în comunicat se arată că propunerile Comisiei C.E.E. nu țin seama nici de creș-

terea cheltuielilor de producție și nici de rata inflației care afectează grav anumite sectoare ale agriculturii franceze.
La San Francisco a a pr0_ nunțat sentința în procesul Sarei Jane Moore, care, după cum se știe, în septembrie anul trecut a încercat să-1 asasineze pe președintele S.U.A., Gerald Ford. Tribunalul a condamnat-o pe atentatoare la închisoare pe viață.
Devalorizare. Banca centrală uruguayană a anunțat devalorizarea cu 2,85 la sută a monedei naționale — pesoul — prima măsură de a- cest gen adoptată de la începutul a- nului. începind din 1973 — relevă agenția Prensa Latina — aceasta este a 47-a devalorizare a monedei uru- guayene.
Inundații în Cehoslova

cia. DuPa cum anunță agenția C.T.K., in urma ploilor puternice din ultimele zile și a topirii zăpezilor, nivelul apelor pe Elba — cel mai mare curs de apă din Cehoslovacia — a crescut cu trei metri în sectorul Pardubice-Melnik. La periferiile orașului Praga. nivelul apelor Vlta- vei a crescut, de asemenea, cu 2,85 m. Datorită cascadei de amenajări hidrotehnice de pe acest riu, creșterea nivelului apelor nu a produs inundații, dar a fost anunțată starea de alarmă. în Cehia de est. cîteva riuri s-au revărsat, provocînd inundarea unor drumuri și case de locuit.
Populația Tunisieia fost ,a 8 mai 1975, data ultimului recensă- rnînt. de 5 588 209 locuitori. Din 1966 rata anuală a creșterii demografice a fost de 2,3 la sută. în prezent densitatea populației este de 36 locuitori pe kilometrul pătrat.

MADRID 16 (Agerpres). — Situația socială a continuat să se degradeze în Spania, ca urmare a intensificării acțiunilor greviste organizate în centura industrială a Madridului, precum și în alte orașe ale țării, in sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, precum și restabilirea libertăților politice. Numai în capitală, arată agenția France Presse, numărul greviștilor și al celor rămași fără slujbe — în urma închiderii de către patroni a întreprinderilor pentru a preveni întreruperea lucrului — se apropie de 200 000. Peste 15 000 de muncitori de la Standard Electric, filiala spaniolă a cunoscutei firme I.T.T.. au declarat că sînt hotărîți să continue greva declarată în urmă cu șapte zile, ee- rînd reprimirea la lucru a 20 dintre colegii lor. concediați de direcție pentru organizarea unor acțiuni greviste anterioare. Conflictele sociale dobîndesc și semnificații politice. revendicările greviștilor refe- rindu-se de la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață la restabilirea libertăților politice. Liderii Comisiilor muncitorești — sindicatele

interzise de guvern — au declarat în acest sens că nu vor negocia reînnoirea contractelor colectivelor de muncă — punctul de plecare al conflictului — pînă nu vor fi eliberați și reprimiți la lucru toți conducătorii sindicali arestați recent.Poliția a anunțat arestarea a 100 de lideri sindicali care luau parte la o reuniune avînd ca scop constituirea unui comitet de grevă, din care urmau să facă parte reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice componente ale Juntei democratice și Platformei de convergență democratică.De asemenea, poliția a risipit, joi, la Madrid, folosind gaze lacrimogene. o demonstrație a aproximativ 3 000 de femei care au adresat guvernului un document ce exprimă protestul lor împotriva discriminărilor la care sînt supuse pe plan politic, social și cultural.în ciuda acestui climat de tensiune, unele categorii de greviști au reușit să obțină satisfacerea revendicărilor lor. Cei aproximativ 60 000 de lucrători constructori din Madrid au revenit. vineri, la lucru, după semnarea unei noi convenții colective de muncă.
ECUADOR Ridicarea stării de asediuQUITO 16 (Agerpres). — Consiliul suprem de guvernămînt din Ecuador, format din comandanții șefi ai celor trei arme, a decretat ridicarea stării de asediu instituită la 11 ianuarie a.c., după demisia generalului Guillermo

Rodriguez Lara din funcția de șef al statului.Un purtător de cuvint al consiliului, căpitanul German Ricaute. a precizat că adoptarea acestei hotărîri a fost determinată de faptul că în țară domnește liniștea.
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într-o declarație dată publicității la Quito, Partidul Comunist din •Ecuador se pronunță pentru întărirea sectorului industriei de stat, reorien- tarea creditelor financiare către a- iest ■ sector și suprimarea subsidiilor acordate întreprinderilor particulare.
Declarația partidului comunist se pronunță in favoarea menținerii u- nei politici suverane și independente și pentru stabilirea de relații diplomatice cu toate țările socialiste, subliniind necesitatea întăririi unității tuturor sectoarelor progresiste din țară.

DIN OCCIDENT- ADEVĂRURI DESPRE CONDIȚIA INTELECTUALULUI
Flagelul șomajului, care lovește toate categoriile de oameni ai muncii din țările occidentale, bîntuit 

și în rindurile celor care, după ani îndelungați de studii, sint posesori ai unei diplome universitare. 
Reducerea aloaațiilor pentru cheltuielile civile determină renunțarea la investiții și proiecte constructive 
de anvergură. închiderea de întreprinderi, șantiere, institute de cercetări științifice și laboratoare — ceea ce 
are drept consecință faptul că oameni de știință, ingineri de toate specialitățile, tehnicieni, personal din 
domeniul administrației și conducerii, medici, oameni de artă ș.a. se pomenesc fără lucru.

Găsirea unei slujbe, a unui plasament devine o odisee chinuitoare nu numai pentru proaspeții ab- 
O bună 
trăiască

solventi ai facultăților, dar și pentru intelectuali cu vechi state de serviciu in diferite specialități, 
parte dintre aceștia sint nevoiți să îndeplinească munci necorespunzătoare calificării lor sau să 
din expediente.

Pentru diferitele aspecte ale acestei condiții a intelectualului in
toare extrasele de mai jos din presa occidentală :

societatea capitalistă sint revela-

„Diploma universitară nu este 
poliță de asigurare!“...Astăzi, fiecare al treilea șomer din R.F.G. — scrie revista vest-ger- mană „DER SPIEGEL" — face parte din categoria personalului cu o pregătire de specialitate superioară și. după cum s-a exprimat un lider sindical, multi dintre aceștia „au devenit simpli pioni în jocul concedierilor". Aproape că nu există ramură a economiei care să nu fie afectată de șomajul intelectualilor — fie că e vorba de industria automobilelor, de electrotehnică sau construcții, de comerț sau finanțe, ca să amintim doar ramurile atinse în mod deosebit de molima falimentelor....în fata Oficiului regional de Dla- sare a brațelor de muncă din landul Hessen, o coadă formată din oameni care înainte se întîlneau mai rar la asemenea instituții : ingineri, și tehnicieni in căutare de lucru. Situații similare pot fi întilnite Ia mai țoale oficiile federale de plasare : șiruri de oameni cu diplome universitare, fețe care exprimă dezamăgire, liste dc așteptare care nu se epuizează, ci se lungesc.

...La Hamburg, numărul ■ licențiați- lor care caută de lucru este de două ori mai mare .decît anul trecut. Pentru este declara Theodor Marquard, directorul oficiului local de plasare. La Miinchen. situația geologilor, chimiș- tilor și fizicienilor atomiști poate fi considerată ca variind de la „mizerabilă" pină la „complet lipsită de speranță" — declara Alois Stork de la Asociația inginerilor diplomați și Iicențiaților în științe naturale.în multe regiuni — arată Johanna Mayer de Ia Oficiu] de plasare din Saarbriicken — piața este, deocamdată. „saturată și chiar suprasaturată". Iar ultimele semnale sosite de pe piața muncii arată că situația va ■fi și mai precară. „Diploma universitară — declara Reimut Jochimsen, secretar de stat la Ministerul învă- țămintului din Bonn — nu constituie 
o poliță complică muncii" venti.

inginerii constructori situația „dificilă și îngrijorătoare" —

de asigurare". Situația se prin faptul că pe pătrund mereu noi ..piața absoi-
Specialiști de înaltă calificare, 

în căutarea unei slujbe„90 000 de profesori și învățători americani in căutare de slujbe" („LOS ANGELES TIMES") : „Muriel McBride, specialist în computere, nu-și găsește de lucru pentru că este considerat supercalificat" („CHICAGO TRIBUNE") : „Peste 450 de pictori, poeți și muzicieni șomeri din Los Angeles s-au înscris pe listele biroului brațelor de muneă" („SAN FRANCISCO CHRONICLE") — acestea sint citcva din titlurile unor articole a- părute, in ultimul timp. în presa din S.U.A. privind repercusiunile actua-

econo- Numailelor fenomene de recesiune mică asupra intelectualilor.din industria aerospațială. aflată in depresiune, au fost concediați peste 20 000 de ingineri cu înaltă calificare : aiți 10 000 de ingineri, arhi- tecți și proiectanți au fost aruncați pe piața brațelor de muncă de-către industria construcțiilor și industria de autoturisme.în total, circa 800 000 din cei a- proape 8 milioane de șomeri americani provin din rindurile „gulerelor albe" — adică ale celor cu studiile

superioare terminate. Treptat, numărul lor în statistica oficială a șomajului descrește, nu pentru că ar fi reangajați în posturile din care au fost concediați. ci „pentru că accep- tînd de nevoie slujbe în categoria „gulere albastre" (muncitorii manuali) sînt automat înscriși în rândurile muncitorilor șomeri.Statisticile apreciază că peste 3 milioane de absolvenți ai institutelor de invățămînt superior, oameni de știință, ingineri, doctori și, in general, intelectuali, sint nevoiți să lucreze în posturi cu mult sub nivelul pregătirii lor profesionale.
„Wie geht's, Doktor? 
fessor!"

Dank®, •• geht, Pro

Anunțuri la 
Mica publicitate"ziarul „NORT- HEIMER N E U E S T E NACHRICHTEN" (R.F.G.) a apărut următorul anunț : „Inginer diplomat (cu calificativul excelent) caut tie lucru oa muncitor auxiliar ; posed cunoștințe în domeniul construcțiilor de clădiri. Deși am 40 de ani. pot îndeplini insă și munci grele".„Tinără de 21 de ani, proaspăt diplomat, cunos- eînd engleză și franceză, caut urgent de lucru". „Tehnician chimic sint in căutarea primei slujbe". Nu puțini sint tinerii care încredințează speranța de obține un post a-

nunțurilor publicitare cotidiane, scrie ziarul lian „CORRIERE DELLA SERA". Bat la mii de porți, se adresează la prieteni, la cunoștințe, încearcă să stabilească contacte cu persoane influente. Anticamere, promisiuni neținute, jena pentru convorbirea cu funcționarul de la serviciul personal al unei societăți și apoi neplăcerea de a auzi obișnuita frază „Pentru moment nu avem nevoie". A doua zi se reia totul de la capăt. în dosul fiecărui anunț publicitar se ascunde un chip, o dramă.

din ita-

— Cum merg treburile, domnule doctor ?
— Mulțumesc bine, dupd cum vedeți, dom

nule profesor 1Desen reprodus din revista vest-ger- 
mană „DER SPIEGEL,".

Ingineri și 
la ghișeulserviete elegante — scrie său săptămînalul francez inginerii și tehni-PariindIa rindul„LE POINT" cienii concediați pășesc șovăitori spre agenția pentru problemele forței de muncă de pe strada Blanche din Paris. profilată pentru specialiștii cu diplome. Venindu-le rindul la un ghișeu, ei pronunță stîngaci o frază cu care încă nu sînt obișnuiți : „Am

tehnicieni 
concediațiîorfost concediat și mi s-a recomandat să vin aici...". După ce completează formularele unei anchete complicate se întorc la casele lor și... Rezultatul final al acestei este, aproape invariabil, obișnuirea cu o nouă stareanume că de acum încolo au intrat în rindul șomerilor.

așteaptă, tentative același : de fapt.
Biologi, medici, cliimiști, fizicieni...O echipă de cercetători, dinamică și de reputație mondială, se găsește în situație de șomaj, relatează ziarul belgian „LE SOIR". Este vorba de personalul științific al „Institutului de cercetări interdisc.ipiinare in biologie umană și nucleară" din cadrul Universității libere din Bruxelles. într-o conferință de presă, aceștia au arătat că instituția lor este condamnată să-și închidă porțile, ceea însemna un grav prejudiciu cercetării științifice.. Contractul centrului, finanțat1971 de către stat, a ajuns la scadență la 31 decembrie anul trecut. Odaia cu încetarea subvențiilor, cercetătorii

ce ar adusdin

centrului trec în categoria șomerilor, fără a avea nici cea mai vagă idee despre ceea ce Ie rezervă viitorul. Profesorul Dumont, directorul institutului. a pus in evidentă faptul că, pe lingă daunele sociale cauzate cercetătorilor. vor fi sistate forțat o serie de cercetări originale întreprinse de centru — cercetări buie biologi, medici, miști șj care prezintă interes atît pe plan fundamental, cit și pe cel aplicativ. închiderea centrului bruxellez comportă riscul anihilării a numeroase lucrări. îndeosebi cercetări originale asupra metabolismului grăsimilor. zaharurilor, insulinei, iodului, colesterolului sau nucleidelor.

Ia care contri- fikieieni. chi-

Cu ce se ocupă un doctor în științe juridiceZiarul parizian „LE MONDE" a publicat scrisoarea unei cititoare, Jacqueline Portall. care arată : „Sînt absolventă a Institutului național de planificare și control al conducerii. Am obținut recent titlul de doctor în științe juridice. Am lucrat în ultimii cinci ani la o mare bancă, într-una din zile am fost anunțată că sînt concediată : aflîndu-se la mare strimtorare, firma a trecut la

restrângerea personalului. în prezent am ca principală ocupație... să caut in ziare anunțuri cu oferte de serviciumele. Dacă găsesc ceva în acest sens, scriu la adresa indicată.iunie am scris 75 de scrisori. Am primit numai 35 de răspunsuri — și a- celea negative. „Ne pare rău, doamnă, nu avem nevoie !“, acesta a fost laitmotivul răspunsurilor primite.
corespunzătoare specialitățiiDin luna

Pentru 70 de posturi de funcționari 
9000 de.,Lorenzo D. locuiește in cartierul Montesacro, la Roma, a împlinit de curînd 27 de ani, este logodit și n-are nici o slujbă, scrie ziarul italian „IL POPOLO". De mai bine de 9 ani, Lorenzo D. păstrează în sertar o diplomă de contabil, in care își pusese mari speranțe. „Am încercat de toate... — ne-a spus el — dar degeaba. Am fost contabil la un depozit pină cind acesta'și-a închis porțile. Am frecventat apoi un curs I.B.M. pentru calculatoare electronice. Nici a- cesta nu mi-a fost insă de folos. Acum mă descurc din expediente. Trăiesc de pe o zi pe alta".Oameni ca Lorenzo există toarte

54 000 de absolvenți aflau la un moment în căutare de lucru, „Centrului de studii
candidațimulți în Italia, de facultăți se dat anul trecut relevă raportu 1pentru investigații sociale".La Napoli, la concursul pentru 186 de locuri de muncitori necalificați de la societatea de transporturi comunale au fost depuse 13 000 de cereri. Printre ei mulți erau posesori de diplome de învățămînt superior sau tehnicieni calificați. Tot la Napoli, la concursul pentru ocuparea a 70 de posturi de funcționari la administrația financiară s-au înscris 9 000 de candidați.

• PROIECT TEMERAR.După cum se știe, două din cele mai mari orașe ale lumii — Tokio și Osaka — âu fost construite pe terenurile smulse mării. Ținînd seama de experiența dobîndită, constructorii niponi au întocmit un temerar proiect de extindere a teritoriului Japoniei prin sfărîmarea munților și utilizarea rocilor rezultate pentru prelungirea uscatului în mare. Pe această cale se prevede dublarea suprafeței necesare dezvoltării economiei și agriculturii. Lucrarea necesită o perioadă de timp de circa două secole.
• SISTEM ANTIGRIN- 

DINÂ. Printre noutățile Salonului internațional de invenții, deschis recent la Geneva, s-a numărat un original sistem de prevenire a grindinei. de fabricație italiană. Cercetările cele mai reoente au dovedit că grindina se formează în acei nori unde cîmpul electric este mai intens. Sistemul amintit constă dintr-un electroscop capabil să măsoare cimpurile electrice din atmosferă, ceea ce permite să se intervină la timp prin lansarea de rachete care risipesc formațiile respective de nori, evi- tindu-.se astfel pagubele provocate de grindină.
• „NECUNOSCUȚIIK 

DIN ADÎNCURI. La demontarea unei instalații de forai plutitoare ce staționa, în scopuri de testare, in apele din nord-vestul Australiei, la 130 m adincime. au fost descoperite cinci specii de pești necunoscute pînă acum zoologilor. Peștii aparținînd acestor specii viețuiesc la adincimi greu accesibile, in atolii din sudul insulei Timor. Acești „locuitori" ai a- dincuriior marine s-au aciuat printre elementele metalice : o- dată cu aducerea la suprafață a sondei, din cauza scăderii de presiune, peștii pur și simplu s-au „umflat" cu aer ca niște baloane, atrăgînd imediat atenția. datorită formei lor ciudate. Dună ce și-au revenit Ia „normal". au fost trimiși de urgentă la un institut de cercetare.
• PENTRU PROTEC

ȚIA MEDIULUI. Pe măsura extinderii bazinului carbonifer Belchatow (Polonia), în această regiune se va crea un mare centru de protecție a mediului înconjurător. El va cuprinde o stafie meteorologică, o rețea de observații hidrometeorologice și hidrologice, terenuri de experiențe agrosilvice pentru întocmirea de studii comparative între situația actuală si modificările pe care le implică dezvoltarea exploatărilor miniere și a industriei din regiune.
• SURPRIZELE UNUI 

TEST! Publicația „Realite", care apare la Parjs. arată, ba- zindu-se pe datele unui test, că doar unul din trei francezi se îndeletnicește în timpul liber cu lectura. O altă statistică, furnizată de casele de edituri, relevă că 58 la sută din francezi nu citesc nici un fel de cărți. Aceasta însemnează că în prezent populația Franței a revenit în ce privește preocuparea pentru lectură la nivelul anului 1840, conchide „Realite".
• PLANTELE SE APĂ

RA ÎMPOTRIVA dăună
torilor. în urma unor cercetări întreprinse de Institutul de tehnică forestieră din Moscova s-a constatat că arborii emană în atmosferă, pe lingă oxigen. încă aproximativ 200 de substanțe chimice. Este vorba — arată cercetătorii — de una din formele luptei pentru existență a plantelor. Prin emanarea de diferite substanțe chimice. care plutesc sub formă de dispersie, copacii se apără împotriva dăunătorilor.

• ALARMĂ FALSĂ. In mica localitate suedeză Moerbju. situată la 250 km de Stockholm, poliția a intrat în a- lertă. în timpul unor lucrări de construcții s-au descoperit rămășițele unui schelet uman. Conducerea locală a politiei a emis, imediat, ipoteza unei crime. Au început cercetările. Rezultatele expertizei au fost surprinzătoare. Era vorba, intr-adevăr. de scheletul unui om. numai că acesta trăise în urmă cu 8 000 de ani !
• EXPEDIȚIA ANTARC

TICĂ ITALIANĂ ÎN IM
PAS? Contactele radio cu expediția ' antarctică italiană s-au întrerupt în urmă cu citeva zile. Membrii expediției părăsiseră la 10 ianuarie Montevideo, la bordul navei norvegiene „Rig Mate". în aceeași zi a fost recepționat un mesaj prin care centrul de legătură era informat de hotărî- rea expediției de a reveni la Montevideo. Tentativele ulterioare de restabilire a contactului nu au dat nici un rezultat.

• DUREROASA REA
LITATE. Sociologul american Jeanne Dursay a lucrat timp de cinci ani stringînd material pentru cartea sa „Iubește-ți aproapele". După planul inițial, conținutul cărții trebuia să cuprindă exemple de iubire fată de oameni, de întrajutorare omenească. de fericire familială. Dar. intr-o cuvintare televizată, autoarea a declarat că este îngrozită de cele constatate. „îmi pare nespus de rău. a spus ea. dar a trebuit să schimb ideea cărții. Am adunat fapte nenumărate și un material documentar imens. însă ele pot fi utile numai pentru o carte care să aibă titlul „Viata printre lupi".
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