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în întimpinarea Congresului consiliilor populare

Cu sprijinul cetățenilor, 
în folosul cetățenilor

Indemnind la rezultate și 
mai bune în activitatea pro
ductivă, acordînd muncito
rilor și inginerilor, cadrelor 
de conducere și de partid 
înalta sa apreciere pentru 
rezultatele obținute, sfatul 
său însuflețitor pentru ridi
carea generală a nivelului 

calitativ al muncii

i®jj

La întreprinderea „Electroprecizia" din Sâcele

unor man întreprinderi din județul Brașov
Ambianța de lucru a fost străbătută pretutindeni de calde sentimente 
de dragoste și respect pentru secretarul general al partidului nostru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut, in cursul 
zilei de joi, o vizită de lucru in mu
nicipiul și județul Brașov.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit in această vizită de to
varășii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. și loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in acest puternic centru 
al industriei românești, acum, la în
ceputul unui nou cincinal de muncă 
și creație, dobindește semnificații 
aparte. înscriindu-se ca un moment 
Însemnat in viața politică și econo
mică a țării, aflată in preajma pri
mului Congres al consiliilor populare 
județene și al președinților consiliilor 
populare, chemat să asigure sporirea 
contribuției organelor locale de stat 
și participarea largă a maselor do 
cetățeni Ia înfăptuirea programului 
partidului, această vizită a prilejuit 
o analiză aprofundată a modalități

lor optime de realizare a sarcinilor 
de mare răspundere ce revin in con
tinuare oamenilor muncii din jude
țul Brașov.

Evidențiind succesele pe care har
nicul detașament al muncitorilor bra
șoveni le-a înscris in bogatul bilanț 
al cincinalului. încheiat cu un spor 
de producție in valoare de 9 miliar
de lei. dialogul de lucru pe care l-a 
purtat aici tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu specialiștii, cu oa
menii muncii a condus la concluzii 
de evidentă valoare practică și la 
elaborarea unor indicații cu o largă 
aplicabilitate privind căile cele mai 
potrivite pentru atingerea obiective
lor stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului, pentru înfăptuirea in 
cele mai bune condiții a planului pe 
acest an. baza de pornire pentru 
realizarea noului cincinal 1976—1980.

Exprimindu-și bucuria reîntilnirii 
cu secretarul general al partidului, 
locuitorii bătrînului oraș dp la poa
lele Timpei l-au întimpinat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu senti
mentul datoriei împlinite și expresia 
hotăririi lor de a face totul pentru

continua dezvoltare a patriei so
cialiste.

întreaga vizită a secretarului ge
neral al partidului a constituit o 
adevărată dezbatere purtată la fața 
locului cu muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderilor brașovene, 
asupra principalelor probleme con
crete ale activității lor prezente și 
de perspectivă.

Oamenii muncii brașoveni, expri- 
mindu-și cu putere bucuria de a fi 
primii care primesc in acest an vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
i-au adresat secretarului general al 
partidului călduroase urări de bun 
sosit. în manifestări emoționante, ti
neri și virstnici — bărbați și femei 
— harnicii lucrători ai întreprinde
rilor brașovene ii adresează din ini
mă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul apropiatei aniversări a 
zilei sale de naștere, tradiționalul 
,.La mulți ani !“, urindu-i multă să
nătate și putere de muncă, pentru 
a conduce destinele României, pen
tru binele și fericirea intregului nos
tru popor.

Muncitorimea Brașovului a folosit

acest prilej pentru a formula anga
jamente mobilizatoare, cărora este 
hotărită să le dea viață cu aceeași 
fermitate și abnegație și in această 
nouă etapă de dezvoltare economico- 
socială a patriei.

...Ora 10.00. La intrarea în munici
piul Brașov, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întimpinat de tova
rășii Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al comitetului 
județean de partid, Gheorghe Dumi- 
trache. prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, primarul mu
nicipiului Brașov, de reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, care i-au urat, in numele tutu
ror locuitorilor orașului și județu
lui, un călduros bun venit.

După datina străbună, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se oferă, in 
semnul ospitalității localnicilor, pîi- 
ne și sare.

O gardă formată din ostași ai for
țelor armate, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea

patriei prezintă onorul. Se intonează 
Imnul de Stat al republicii.

Un grup de pionieri oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu buchete de 
flori. Miile de brașoveni care au ți
nut să fie de față la sosirea secre
tarului general al partidului poartă 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pancarte cu urări căl
duroase de bun venit, scandează cu 
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R."?
„Ceaușescu — România", „Ceaușescu 
și poporul".

Coloana oficială se îndreaptă apoi 
spre întreprinderea „Electroprecizia" 
din orașul Săcele.

Localnicii — români, maghiari, 
germani — salută cu aplauze însu
flețite pe secretarul general al parti
dului.

în centrul discuției de la ..Electro
precizia", ca, de altfel, și la celelalte 
Întreprinderi vizitate, s-au situat pro
blemele modernizării in continuare a 
structurii producției, ale sporirii efi
cienței întregii activități, potrivit

(Continuare in pag. a IlI-a)

Primire deosebit de călduroasă la întreprinderea de tricoia|e și la „Steagul roșu" din Brașov

VASLUI:
Din resurse locale - 
mai multe bunuri 

de consum
în județul Vaslui se realizează un 

amplu program de măsuri coordonat 
de consiliul popular județean cu pri
vire la sporirea producției pe plan 
local a bunurilor de larg consum, 
de uz casnic și gospodăresc. Pentru 
valorificarea resurselor locale, la în
treprinderea de producție și prestări 
construcții din orașul Vaslui a 'în
ceput să producă secția de împleti
turi din răchită. De asemenea, această 
întreprindere a asimilat noi produse : 
mobilă de bucătărie și cuiere pentru 
hol tip „Racova", leagăne pentru co
pii ș.a. Noi produse au fost lansate in 
fabricație și de către întreprinderea 
județeană de industrie locală. în 
cursul acestei luni, programul pre
vede asimilarea și a altor produse 
realizate din resurse locale de către 
unitățile cooperativelor agricole din 
Pușcași, Viișoara, Lunca Banului, 
Pogana, precum și de atelierul inter- 
cooperatist „Moara Grecilor" din 
orașul Vaslui. (Crăciun Lăluci).

RlMNICU-SĂRAT:
De cinci ori mai 

mulți copii în creșe 
și grădinițe

— Fondurile alocate din bugetul 
statului au fost substanțiale — ne 
spune Constantin Dinu, primarul ora
șului Rîmnicu-Sărat — dar ele au 
sporit și mai mult prin contribuția 
in muncă voluntar-patriotică a cetă
țenilor la construirea de noi creșe și 
grădinițe pentru copiii lor. Ei au 
fost consultați atît la amplasarea, cit 
și la modul de construcție a aces
tora. Apoi cetățenii, in frunte cu 
deputății, au format echipe de mun
că voluntar-patriotică. participind 
direct, zi de zi, la înălțarea noilor 
edificii.

în același timp. 3 000 de rimniceni 
— tineri și virstnici — antrenați de 
deputați și de comitetele de cetățeni 
au participat direct la dotarea orașelor 
și grădinițelor. La creșa și grădinița 
fabricii de confecții, de exemplu, in 
afara lucrărilor de pe șantier, mun
citoarele au găsit timp și resurse 
materiale in fiecare gospodărie pen
tru confecționarea de obiecte decora
tive și jucării pentru copii. Celor 
1 700 locuri în creșe și grădinițe, rea
lizate în perioada cincinalului trecut, 
li se vor adăuga alte 440 în urmă
toarele zile, prin darea în folosință a 
încă două construcții moderne aflate 
acum in faza de recepție. (Mihai 
Băzu).

MARAMUREȘ:
Comunele - 

mereu mai bine 
gospodărite

în satele județului Maramureș se 
desfășoară in aceste zile numeroase 
acțiuni gospodărești pentru înfăptui
rea obiectivelor pe care cetățenii și 
le-au stabilit în vederea întîmpinării 
Congresului consiliilor populare jude
țene și al președinților consiliilor 
populare. Concomitent cu fertilizarea

terenurilor agricole, aici se continuă 
lucrările de protejare a acestora îm
potriva eroziunii și inundațiilor. în co
munele Băsești și Sălsig, de pildă, se 
desfășoară o amplă acțiune coordonată 
de deputății consiliilor populare comu
nale de regularizare a văii Sălajului 
pe o lungime de circa 20 km. în ve
derea prevenirii unor inundații sau 
băltiri in perioadele de primăvară cu 
exces de umiditate. De asemenea, în 
centrul civic al primei comune amin
tite, cetățenii lucrează la terminarea 
unui complex de servicii, iar in cea 
de-a doua se află în faza de recepție 
un dispensar medical cu mai multe 
cabinete. în comuna Budești, ne spu
nea primarul Vasile Tămaș. se des
fășoară o acțiune eficientă de sporire 
a numărului de animale în gospodă
riile cetățenilor. Pentru 1976. cetățenii 
de aici și-au propus să livreze statu
lui cu 1 800 hl lapte și cu aproape 40 
tone de carne mai mult decit în anul 
trecut. (Gh. Susa).

TULCEA: 
Eficiența activității 

comisiilor 
permanente

La Tulcea. una dintre comisiile 
permanente ale consiliului popular 
județean, cu bune rezultate în muncă 
este cea pentru agricultură și silvi
cultură, al cărui președinte este de
putatul Costică Moldovanu. în cadrul 
comisiei s-au dezbătut probleme deo
sebit de importante privind realiza
rea programului de irigații, compor
tarea unor culturi agricole in Delta 
Dunării, preocuparea organelor agri
cole pentru aplicarea prevederilor le
gale privind dezvoltarea activităților 
industriale și de prestări de servi
cii. Pornind de la cerințele pieței in
terne și externe, de la posibilitățile 
reale ale județului, comisia perma
nentă a întreprins studii și a formu
lat propuneri care permit valorifica
rea superioară a resurselor locale în 
domeniul viticulturii. Au fost identi
ficate posibilități de sporire in actua
lul cincinal cu circa 70 la sută a su
prafețelor plantate cu vii din soiuri
le roșii și aromate. (Vasile Nicolae).

CLUJ: 
Fructificînd 
experiența 
dobîndită

Prin acțiunile patriotice ale 
nilor, în județul Cluj s-au i 
anul trecut lucrări de interes 
ral în valoare de 750 milioane 
in ultimii cinci ani in valoare 
miliarde lei. Numai din contribuția 
bănească și în muncă a cetățenilor, 
baza materială a invățămîntului s-a 
îmbogățit cu 248 săli de clasă, 31 ate
liere școlare, 10 laboratoare. 10 dis
pensare și case de nașteri, 925 locuri 
in grădinițe. Tot prin munca și con
tribuția cetățenilor s-au executat in 
anul trecut aproape 900 000 mp con
strucții de străzi, 391 000 mp con
strucții de trotuare, 5,2 milioane mp 
reparații de străzi și trotuare, 2 650 km 
reparații de drumuri, 324 km îndi
guiri și alte obiective.

Toate aceste realizări reprezintă un 
imbold pentru cetățeni și deputați, 
pentru consiliile populare, ca în acest 
an să obțină — fructificînd mai bine 
experiența de pînă acum — rezultate 
și mai bune. (Al. Mureșan).

cetățe'

Noi piese pentru platforma 
de foraj marin

în dimineața zilei de joi. 22 ianua
rie, a părăsit Galațiul, cu destinația 
Constanța, nava „Muscel" avînd la 
bord o încărcătură specială : primele 
9 tronsoane ale picioarelor platformei 
de foraj marin, cea dinții instalație 
de acest gen construită în țară la 
Șantierul naval din Galați. Este de 
fapt un preludiu la transportul efec
tiv. în viitorul apropiat, al platformei 
propriu-zise. încărcarea tronsoanelor 
a durat trei zile și trei nopți, fiind 
realizată de șantierul naval gălă- 
țean — unitatea asigurînd și des
cărcarea lor la Constanța. Tronsoa
nele sint agabaritice și. de aceea.

s-au luat măsuri speciale atît I la în
cărcare. cit și pe timpul transportu
lui. Greutatea fiecărui tronson este 
in jur de 80 tone, iar lungimea este 
de 15 m. Transportul este efectuat 
de comandamentul flotei maritime 
NAVROM Constanta. Fiind vorba 
de o cursă deosebită, nava „Muscel" 
a fost însoțită pînă la Suiina de pi- 
loții Barbu Benone, șeful corpului 
de pilotaj al Administrației fluviale 
a Dunării de Jos (A.F.D.J.) Galați, 
și Mircea Mihalcea. Acestui trans
port ii va urma în curind un al doi
lea. destinat deplasării la Constanta 
a celorlalte tronsoane. (Dan Plăeșu).

Patrie
A

Patria nu e o sim
plă vorbă pentru toți 
cei ce muncesc, astăzi, 
la edificarea ei. la ri
dicarea ei in rind cu 
lumea — Patria e o 
ființă vie și complexă, 
e gindul .ce vine din 
urmă și drumul ce 
merge mai departe, e 
lacrimă ruptă din Soa
re și bruș zgrumțuros 
de pămint. e dor si 
speranță, e cintec de 
jale, dar și de iubire 
— ea insăși e iubirea, 
e „dragostea dinții și 
de pe urmă" !...

Patria nu e un petic 
oarecare de pămint. o 
țară cuprinsă intre 
granițele ei. e și asta, 
dar e mai mult decit 
atîta, fiindcă ea a 
existat și atunci cind 
era sfișiată de hotare 
vrăjmașe, de granițe 
impuse, care i-au cu- 
țitat de multe ori su
fletul — Patria e în
truchiparea 'năzuințe
lor tuturor celor ce au 
luptat și s-au sacrifi
cat pentru plămădirea 
și apărarea ei. e sin
gura și cea mai mare 
iubire a adevăraților 
ej fii. a celor mai 
înalte și mai strălumi
nate cugete — iubi
rea lui Bălcescu. iubi
rea lui Eminescu. dra
gostea Iui Iancu și a 
tuturor celor ce i-au 
premers și i-au urmat 
pe acești bărbați fal
nici — Patria e zidul 
ce se înalță și copa
cul ce crește, e zîmbet 
limpede de copil și 
vorbă molcomă de om 
bălrin, e brazdă și

curcubeu, e muncă și 
bucurie, speranță și 
încredere !...

Patria nu e grădina 
nimănui. în care poate 
arunca cu pietre cine 
vrea și cind vrea, nu-i 
un loc de ocară, pe 
care să-1 poți murdări 
astăzi, după . ce l-ai 
lăudat ieri, dar nu e 
nici vorbă de clacă, 
simplu slogan in gura 
celor ce sint gata să 
laude orice, azi una.

cite n-au fost 1), un 
singur și de neinfrint 
om — Patria e zidul
de care s-au sfărimat 
secole întregi de vrăj
mășie. e dreptatea 
care a învins, e ade
vărul care a ieșit !a 
lumina zilei, e valul 
care bate in limanuri

însemnări de
Ion LĂNCRĂNJAN

și bradul care stă ne
clintit sub furtuni, in 
creștet de munte !:..

Patria e leagăn și 
scut, e locul pe care îl 
sfințești cu sudoare, 
dar e și tărim de vis, 
e visul insuși — e vi
sul lui Mihai Vodă
Viteazul și al lui Vodă 
Cuza — e gindul din 
urmă al tuturor celor

miine alta, după cum 
bat vînturile — Patria 
e conștiință și muncă, 
e luptă și cinste, e a- 
devăr și dreptate, e 
durere și bucurie, e 
tot ceea ce ne-a aju
tat să fim și să dăi- 
nuim, tot ceea ce ne 
ajută acum să mer
gem mai departe, spre 
zarea desăvirșirii so
cialiste !...

Patria e o abstrac
țiune. cu toate că 
există în chip concret, 
concretețea aceasta a 
ei fiind nu o dată de-a 
dreptul copleșitoare, 
mai presus de fire și 
de voire — Patria e 
locul unde trăim și 
murim, e locul pentru 
care merită să trăiești 
și să mori, e gindul 
care a făcut din mili
oane de oameni, în 
împrejurările grele (și

ce au fost 
roată sau 
al tuturor

trași pe 
împușcați, 
celor ce

s-au jertfit pentru 
edificarea și dăinui
rea ei — Patria e
firul de iarbă din lun
că, e umărul de cre
mene al muntelui, e 
piatra pe care o șterge 
arheologul de țărînă. 
cu mina, e cupa de 
pămint pe care o sapă 
excavatorul ca să 
facă Ioc unei noi te
melii — Patria e con
tinuitate și întemeiere, 
e tot ceea ce am fost, 
sîntem și vom fi. in 
veac de veac, fără 
întoarcere, fără șo
văire și fără greș !...

Patria e țara care 
nu s-a adunat laolaltă 
și nu s-a nutrit pe sine 
din cuceriri și din in
vazii. din hăcuiri de

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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CĂMINUL CULTURALCARNET
Preocupări și exigențe la consiliile populare
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Marea
Sarmatică
la..

Mării
Muzeul

Muzeul Mării din Constanța 
s-a îmbogățit cu o originală co
lecție de fosile ale viețuitoare
lor existente cu sute de mii de 
ani în urmă in apele Mării Sar- 
matice, care acopereau pe atunci 
ținuturile Dobrogei de azi. Prin
tre acestea se află numeroase 
cochilii, frumos spiralate, de nu- 
muliți, amoniți și spongieri — ale 
căror aglomerații au creat ade
vărate depozite de calcar — pre
cum și fosile de foci și balene. 
Colecția a fost alcătuită de spe
cialiști de la Facultatea de geo- 
logie-geografie a Universității 
din București. în urma unor cer
cetări și lucrări 
parcursul a patru

efectuate 
ani.

pe

în loc de
mulțumiri

Din Mediaș, procurorul-șef 
Mircea Pașca ne istorisește o 
întimplare despre un om care a 
sărit să-i dea o mină de ajutor 
unui alt om la nevoie, iar 
acesta, în loc să-i mulțumească... 
Totul s-a -etrecut în timp ce 
unul din paznicii obștești clin 
satul Mălincrav iși făcea obiș
nuitul rond de noapte. tntilnin- 
du-l in fața sediului C.A.P. pe 
șoferul Liviu Hălmaciu, care în
cerca să pornească autocamio
nul cu manivela, paznicul s-a 
gindit să-i dea o mină de ajutor. 
Cind s-a uitat mai bine și l-a 
văzut pe șofer că vrea să urce 
la volan beat criță, paznicul și-a 
spus că cel mai bun ajutor ar 
fi să nu-l... ajute să pornească 
motorul. Drept care i-a luat 
manivela din mină și l-a sfătuit 
să se ducă să se culce. Dar șo
ferul s-a cltis și a făcut rost de 
o altă manivelă. Și iar a încercat 
să pornească motorul. Dar pazni
cul i-a luat și a doua manivelă. 
'Furios, șoferul s-a năpustit asu
pra paznicului, lovindu-l. In loc 
să-i mulțumească. Abia cind a 
fost condamnat la 10 luni s-a 
trezit de-a binelea.

Ciment fără
temelie

De o lună de zile, in gara 
Bucecea, din județul Botoșani, 
au sosit două vagoane cu ciment 
trimis de întreprinderea „Teme
lia" din Brașov pentru construc
torii unui baraj din această par
te a țării. Mai înainte de a fi 
descărcat, constructorii au vrut 
să vadă dacă in vagoane se gflă, 
intr-adevăr, sortimentul de ci
ment solicitat de ei. Au contro
lat și au constatat că. deși era 
trimis de un producător cu fir
ma „Temelia", pe un asemenea 
sortiment de ciment nu se poate 
pune nici o... temelie. De atunci 
șl pină acum, cimentul zace în 
vagoane și vagoanele in gară 
Constructorii nu-l iau, furnizo
rii au uitat dc el, iar locațiile 
cresc. Și cresc mereu. Pină acum, 
au trecut de 40 000 lei. Vorba 
e : cine plătește '!

Mina
invizibilă

Văzind că, de la o vreme, din 
raionul de încălțăminte al ma
gazinului „Cozia" din Rimnicu- 
Vilcea incepuseră să dispară ba 
o pereche de pantofi, ba una de 
cizme sau de sandale, vinzâ- 
toarele deveniseră mai aten
te, dar degeaba. Perechile 
de pantofi sau de cizme con
tinuau să dispară. Parca te 
sustrăgea o mină invizibila, nu 
alta. Dar iată că, deunăzi, mina 
„invizibilă" a ieșit la vedere. Era 
mina (mai lungă) nu a unei 
răufăcătoare oarecare, ci — cul
mea 1 — chiar a unei vinzătoare, 
Elena Pleșa. care iși făcuse obi
ceiul de a vinde pantofi și ciz
me pe sub mină. După atitea 
încălțări dispărute, nu se putea 
să nu fie și ea... „încălțată". De 
data aceasta, pentru un an de 
acum încolo

Bilețelul» 
de pe gard

După o zi in care fusese ple
cat cu treburi, împreună cu toa
tă familia, cind s-a întors seara 
acasă, Vasile Chidea, din comuna 
Șcica Mică, județul Sibiu, a vă
zut că-i lipsesc, din locul unde-i 
păstra, 3 500 de lei. De necaz, 
Chidea n-a lipit geană de geana 
toată noaptea. De cum s-au re
vărsat zorile, s-a îmbrăcat și a 
plecat să-și spună păsul la mi
liție. Dar, stupoare : cind să iasă 
din ogradă, a zărit pe gard un 
bilețel : „Nu-l băgați pe Nelu 
la închisoare, pentru că eu am 
luat banii. Caută-mă". Cine o fi 
acel „eu" ? Și cum să-l cauți 1 
Omul s-a dus cu biletul la pos
tul de miliție. Au început cer
cetările. A fost 
și o expertiză 
Care expertiză 
greș pe făptaș, 
era altul, decit 
lui Chidea, pe nume loan Cosma. 
Pentru un an și două luni de 
acum înainte, Cosma nu-i mai e 
vecin.

necesară chiar 
de specialitate, 
a indicat fără 
Care făptaș nu 

însuși vecinul
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și a serviciilor publice
însemnele noului sînt pretutindeni vizibile în județul Olt. Cinci

nalul trecut este considerat și in această parte a țării cel mai rodnic 
din întreaga istorie a ținutului : industria a crescut de aproape 4 ori, 
agricultura cu 34 la sută : au intrat în funcțiune mai multe întreprin
deri industriale, drept care 22 000 de oameni au găsit tot atitea noi 
locuri de muncă ; s-au construit circa 15 000 locuințe la orașe și sate, 
toate comunele au fost electrificate etc. Evident, dezvoltarea de an
samblu a economiei județului 
lației, lărgirea pe această bază 
și servicii.

a permis creșterea veniturilor popu- 
a cerințelor de consum pentru mărfuri

— O asemenea evoluție — explică 
tovarășul Dumitru Joița, prim-vice- 
președinte al consiliului popular ju
dețean — a determinat, in activitatea 
curentă și de perspectivă a consilii
lor populare, o preocupare cu totul 
deosebită pentru rezolvarea proble
melor de aprovizionare și de pres
tări-servicii. Pentru a lua cete mai 
bune decizii. în toate acțiunile pri
vind organizarea și dezvoltarea re
țelei de unități au fost con
sultați nu numai specialiștii, ci și 
deputății, un mare număr de ce
tățeni. Cum s-a procedat concret ? 
în cadrul fiecărei localități s-au dis
cutat — în adunări cetățenești, la 
comune, și în sesiuni ale consiliilor 
populare, la orașe — cerințele locui
torilor ; apoi s-au analizat posibili
tățile. in funcție de acestea — de 
cerințe și de posibilități 
decis ce și ----- "" —
au fost < 
luate, ce rezultate s-au obținut, e 
mai bine să vedem din fapte...

Rețeaua comercială și de prestări- 
servicii s-a dezvoltat în județul Olt 
de la an la an. reușind să satisfacă 
mult mai bine cerințele mereu cres- 
cinde ale populației. Bunăoară, în 
ultimii 5 ani. suprafața comercială 
s-a dublat, determinind o substanția
lă îmbunătățire a indicelui privind 
numărul de locuitori la metrul pătrat 
de suprafață de desfacere. îmbunătă
țirea înseamnă dublare, ceea ce mai 
departe înseamnă o serioasă amelio
rare a servirii. Dezvoltarea numerică 
a rețelei de magazine — prima pro
blemă a organizării comerțului din 
județul Olt — a permis implicit și

creșterea ofertei de mărfuri puse la 
dispoziția populației. în prezent, in 
comparație cu anul 1970, se vînd în 
medie, pe lună, mărfuri mai multe 
cu circa 33 milioane tei (alimentare) 
și cu 40 milioane tei (nealimentare).

— Pentru procurarea fondului de 
marfă, de la an la an mai mare — 
preciza tovarășul Nicolae Iliuț, direc
torul direcției comerciale județene — 
am folosit și folosim in continuare

Din experiența
județului Olt

I

i cum sa se 
dc judicioase

— și s-a 
facă. Cit 
hotăririle

cu succes metoda aprovizionării di
recte de la fabrici și de ia baze. în 
această acțiune, de un mare ajutor 
ne-a fost sprijinul consiliilor popu
lare din județ. Prin grija lor au fost 
depistate surse locale suplimentare 
pentru asigurarea fondului de marfă. 
Tot ele au determinat mobilizarea 
furnizorilor pentru livrarea la timp 
și in sortimente corespunzătoare a 
cantităților comandate. Tot cu spri
jinul consiliilor populare, am desfă
șurat și o altă acțiune de largă am
ploare și importantă : creșterea de 
aproape 7 ori a rețelei de unități de 
desfacere a combustibilului în me
diul rural. în acest fel. s-a reușit 
reducerea distanței medii de aprovi
zionare de la 50—60 km la 10—15 km. 
Astăzi. la fiecare 3 comune funcțio-

© Rețeaua de conducte se extinde 
cu 535 km pentru distribuirea apei 
potabile și 455 km pentru canalizare 
® Noi stații de epurare a apei © 
încă 1 600 de vehicule pe liniile 

transportului în comun

în acest an. nume
roase obiective eco
nomice și sociale vor 
imbogăti harta edili
tară a localităților țâ
rii. Alături de cele 355 
de capacități de pro
ducție mai 
tante ce vor fi 
in funcțiune in 
se vor ridica 
de apartamente 
precum 
edificii 
grijirii 
mului. 
culturii, 
pentru nefamiliști etc. 
Toate acestea vor fi 
completate cu o rețea 
corespunzătoare de do
tări tehnico-edilitare : 
conducte de apă 
canalizare, cu noi 
nii de transport 
comun etc.

Rețeaua de distribu
ție a apei potabile va 
crește cu 535 km. în 
toate județele tării se 
vor realiza lucrări' de 
aductiune. stații de 
pompare. rezervoare, 
stații de tratare a a- 
pei potabile și altele. 
Toate acestea vor în
semna îmbunătățirea 
alimentării cu apă a 
numeroase localități, 
și in special a acelo
ra care nu dispun de 
debitele și presiunile 
suficiente satisfacerii 
nevoilor actuale, 
vor racorda, de 
menea, la rețeaua 
alimentare cu 
toate locuințele, 
și obiectivele 
mice și social-cultura-

impor- 
puse 
1976.

145 000 
noi. 

și numeroase 
destinate 

sănătății 
educației 
creșe. cămine

in- 
o- 
și

Și 
li- 
în

Se 
ase- 

de 
apă 
cit

econo-

construi 
Amintim 
lucrări-

le ce se vor 
în acest an. 
citeva dintre 
le mai importante me
nite să extindă rețe
lele existente ori să 
le sporească simțitor 
capacitatea. în jude
țul Sălaj, de pildă, în
cep lucrări pentru dez
voltarea alimentării 
cu apă din Someș 
a orașelor Zalău și 
Jibou. în județul Alba 
sînt in curs de de
finitivare proiectele 
pentru alimentarea cu 
apă dintr-o capta
re cu baraj din riul 
Sebeș a localități
lor Sebeș, Alba Iu- 
lia. Teiuș și Blaj. în 
județul Argeș se pre
văd importante dez
voltări ale instala
țiilor municipiului Pi
tești. ale orașelor 
Cimpulung Muscel și 
Costești. Orașele Tg. 
Secuiesc și Sfîntu- 
Gheorghe. din județul 
Covasna. vor beneficia 
și ele de extinderea 
rețetei de apă pota
bilă. iar la întorsura 
Buzăului se vor intro
duce instalații de ali
mentare cu apă. Lu
crări asemănătoare se 
vor executa în Ora
dea și Marghita, din 
județul Bihor, in mu
nicipiile _ 
lăți, in 
triată ă 
Botoșani 
orașe și 
triale.

Odată cu dezvolta
rea rețelei de apă po-

tabilă, în ioate jude
țele țării sint prevă
zute extinderea rețelei 
de canalizare cu 
km, precum și 
struirea unor noi 
de epurare a 
Printre localitățile 
care se prevăd lucrări 
de canalizare, mai im
portante se numără 
Tândărei (județul Ia
lomița), Pitești. Cos
tești și Curtea de Ar
geș (județul Argeș), 
Odorheiu Secuiesc 
(județul Harghita). 
Chișineu-Criș și Li- 
pova (județul Arad). 
Alba Iulia. Zlatna și 
Blaj (județul Alba) 
etc. Stații de epurare 
a apei urmează a se 
construi la Alexandria 
(județul Teleorman), 
Cluj-Naooca. Cimpia 
Turzii, Gherla și Aghi- 
reș (județul Cluj) etc.

Datorită importante
lor dotări cu vehicule, 
transportul in comun 
se va dezvolta cores
punzător. în acest an. 
întreprinderile de spe
cialitate iși vor îmbo
găți parcul cu peste 
1 600 de vehicule — 
din care 1200 
buze de mare 
citate, cu motor 
sel, 200 de

455 
con- 
stații 
apei, 

în

nează un depozit de vinzare a com
bustibilului»

Un alt sector important in care 
conlucrarea dintre cetățeni, deputați, 
consiliile populare și unitățile de 
specialitate s-a materializat în bune 
rezultate privind organizarea și dez
voltarea rețetei comerciale și de 
prestări-servicii îl constituie coope
rația de consum.

— Din fondurile de investiții ale 
cooperativelor de consum — preciza 
tovarășul Ion Șandru, președintele 
U.J.C.C.-Olt — și cu participarea să
tenilor prin contribuție în bani sau 
in muncă am reușit să construim, 
în 87 din cete 96 de comune ale ju
dețului. magazine universale noi, iar 
în majoritatea satelor — magazine 
mixte. în sectorul de prestări-servi
cii. în 2'3 din comune funcționează 
pină la 10 unități de servire publică, 
iar in restul comunelor peste 10 uni
tăți. Pină în 1980 — pe baza unor 
programe întocmite și dezbătute pe 
comune, cu toți cetățenii — ne-am 
propus să extindem rețeaua de ate
liere de circa 3 ori față de anul 1970, 
astfel incit, la sfirșitul actualului cin
cinal, să funcționeze aproape în fie
care comună cite un atelier de re
parat radiouri și televizoare (in sa
tele județului. . ................
au deja televizoare, 
milii au aparate de radio) 
o sifonărie, iar in medie 
comune să funcționeze cite 
lier de reparat obiecte de 
nic, o unitate de reparat mobilă, un 
.atelier de tricotaje, o timplărie, o 
cojocărie etc.

...Vorbind de experiența județului 
Olt în organizarea serviciilor publice, 
nu putem să nu amintim și despre 
o altă realizare notabilă : toate co
munele au brutării proprii, iar în 35 
de comune funcționează băi publice 
(pină în 1980 vor fi construite băi in 
toate cete 96 de comune). Cum s-a 
reușit acest lucru ?

— La noi în comună — ne spune 
Ion Cazacu, primarul comunei Ște
fan cel Mare — realizarea celor 
două obiective s-a făcut întocmai ca 
și in celelalte localități din județ. 
Mai întii am cerut părerea și spriji
nul cetățenilor. Pe circumscripții — in 
intilniri cu deputății și apoi in ca
drul unei adunări populare pe co
mună — am discutat cu oamenii des
pre posibilitățile de care dispunem 
pentru a construi aceste obiective. 
După ce s-a stabilit cota de partici
pare a populației, am trecut la pla
nificarea lucrărilor. Construcția pro- 
priu-zisă nu a fost o chestiune de
osebită — punîndu-ni-se la dispoziție 
de la județ proiecte-tip de execuție 
— partea mai dificilă fiind doar rea
lizarea instalațiilor, dar și in acest 
sens am fost ajutați de echipe spe
ciale de meseriași de la 
și U.J.C.C.

...Desigur, în activitatea 
și de prestări-servicii din 
există, ca pretutindeni, 
bine. Dar, prin intensificarea conlu
crării dintre consiliile populare și 
cetățeni, prin antrenarea și mai largă 
a deputaților la rezolvarea 
melor aprovizionării și ale 
publice, se vor putea asigura 
superioare de satisfacere a 
lor populației.

peste 34 000 familii 
iar 48 000 fa-

și cite
la 2—3
un ate-
uz cas-

U.J.C.A.P.

comercială 
județul Oit 
loc de mai

proble- 
servirii 
condiții 
cerințe-

Mihai IONESCU
Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

• „F.XPO-SĂLAJ 1976—1980“, 
Sub acest generic s-a des
chis recent la Zalău o expoziție 
care însumează un număr apre
ciabil de hărți, grafice, fotogra
fii, texte, precum și produse ale 
tinerei industrii sălăjene. sinte- 
tizînd un bilanț rodnic al locui-

. torilor județului 
1971—1975 
spectivele 
Sălajului
al. o „CHEMĂRILE MELEA
GURILOR NATALE" se inti
tulează expoziția din orașul 
Bistrița. cuprinzind picturi in 
ulei. Autoarea, Edith Mol- 
ner, prezintă o suită de na
turi statice și peisaje în care 
zugrăvește împrejurimile aces
tui oraș • „OMUL ȘI LEGEA" 
este titlul unui ciclu 
neri care se adresează 
agricole și comunelor 
de munte a județului 
Săptăminal. cadre cu 
juridică corespunzătoare prezin
tă in fața oamenilor muncii 
principalele prevederi ale legi
lor privind : organizarea pro
ducției și a muncii in agricultu
ră, fondul funciar, sistemati
zarea localităților, retribuirea 
după cantitatea și calitatea mun
cii și altele • CENACLUL DIN 
BUZĂU AL UNIUNII ARTIȘ
TILOR PLASTICI a organizat 
două expoziții de pictură și 
sculptură in incinta clubului zo
nei industriale și la întreprin
derea de geamuri. Expozițiile 
se înscriu în sfera manifestări
lor cultural-educative dedicate 
apropiatului 
siliilor populare 
CASA CORPULUI
DIN SATU-MARE 
un nou buletin 
mare și documentare a cadrelor 
didactice, cuprinzind materiale 
destinate perfecționării continue 
a pregătirii științifice și meto
dologice a cadrelor care predau 
științele sociale • BlRLAD : la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Birlad. o dublă 
premieră artistică : înființarea 
teatrului amator de păpuși și 
premiera piesei ..Un băiețel, un 
cocoșel și o drăguță de pisică", 
de Ana Predescu o „CALITA
TEA PRODUSELOR" se intitu
lează noul curs inaugurat la 
Universitatea populară a muni
cipiului Botoșani, la care parti
cipă aproape. 100 de muncitori și 
cadre tehnice din diferite în
treprinderi industriale. Activită
țile din cadrul cursului vor fi 
susținute cu sprijinul inspecto
ratului județean pentru contro
lul calității produselor • BI
BLIOTECA DIN PAȘCANI des
fășoară o vie activitate în rîndul 
cititorilor, prezentînd, la sediu și 
direct în întreprinderi și insti
tuții. recenzii de cărți, simpo
zioane, șezători literare. La o 
astfel de manifestare, care a 
avut loc recent la cooperativa 
meșteșugărească „Munca colecti
vă", s-a organizat dezbaterea pe 
tema „Condiția socială a femeii", 
prezentindu-se în final cartea 
„3 X 8 t infinitul" de Ecaterina 
Oproiu • LA GALERIILE DE 
ARTA DIN CONSTANTA a avut 
loc vernisajul expoziției cenaclu
lui artiștilor plastici amatori din 
localitate. Sub semnătura a 60 
de autori sînt expuse peste 150 
de lucrări de pictură, sculptură 
și tapiserie, oglindind o largă 
tematică e AGENDA TIMIȘEA- 
NA. Muzeul Banatului a des
chis. la întreprinderea „Electro- 
timiș", o expoziție de artă plas-

și 
de 

în

în perioada 
ilustrind per- 
dezvoltare ale 

cincinalul actu-

dc expu- 
unităților 
din zona 
Suceava, 
pregătire

Congres al con- 
județene • 
DIDACTIC 

a tipărit 
de infor-

Brăila și Ga- 
zona indus- 
municipiului 
și în alte 

centre indus-

auto- 
capa- 
Die- 

autobuze 
articulate. 150 de tro
leibuze. 65 de trenuri 
de tramvai produse 
de întreprinderile de 
transporturi din Bucu
rești și Timișoara.

...Sint cifre semnifi
cative. care atestă e- 
fortul material con
stant ce-1 face statul 
pentru progresul con
tinuu. neîntrerupt, al 
localităților țării, pen
tru sporirea gradului 
de civilizație și con
fort.

Rodica ȘERBAN

Noi complexe sanatoriale pentru membrii cooperativelor
agricole de producție

cu fața spre realitățile 
imediate ale satului

Și in acest an continuă construirea 
de complexe sanatoriale pentru tra
tamentul balnear al membrilor coope
rativelor agricole de producție. Ase
menea complexe sint in curs de reali
zare la Buziaș. Lacul Sărat, 1 'Mai, 
Covasna. Nicolina-Iași. Geoagiu. Bala- 
Mehedinți și Bizușa-Sălaj. Ele au o 
capacitate de 1 250 de locuri pe serie 
și vor fi date in folosință in acest an. 
Astfel, in cele 11 complexe sanato.- 
riale ale cooperativelor agricole vor 
beneficia de tratamente in cursul

■ H

Locuințe și magazine noi într-unul din noile cartiere ale Slatinei

de membri

vor mai con- 
sanatoriale la

anului aproape 28 000 
cooperatori.

în anii următori se 
strui alte 6 complexe 
Techirghiol. Herculane. Pucioasa. Mo-
neasa, cu un total de 1 200 de locuri 
pe serie.

Prin realizarea acestor construcții, 
pină la sfirșitul cincinalului, numărul 
membrilor cooperatori care vor pu
tea să-și îngrijească 
complexe sanatoriale 
te anual cu aproape

sănătatea in 
proprii va creș- 
70 000.

(Agerpres)

Despre Patrie
(Urmare din pag. I)

teritorii. dimpotrivă, 
ea insăși a fost inva
dată de nenumărate 
ori. singurul ei vis. 
dorul ei cel mai adine 
fiind dorul de liberta
te, pe care l-a apărat 
cu vorba, dar și cu 
fapta, cu gindul. dar și 
cu paloșul — Patria e 
cel mai bun și cel mai 
fantastic poem, nescris 
încă de poet, e strun
gul la care lucrezi și 
masa la care scrii, ea e 
o țară a frăției și a o- 
meniei. e omenia in
săși, a fost și va fi !...

Patria mea. patria 
noastră, a tuturor, e o 
țară cum sînt atitea 
altele. deosebindu-se

totuși de celelalte țări 
cum se deosebește un 
lucru de 
fiind mai 
neapărat 
dar mai altfel, nu cu 
orice preț mai sensibi
lă. dar 
deschisă 
spre bine, 
inima !...

Patria mea e 
frățesc pe care 
întins și ii întindem 
tuturor celor care vor 
să fie frați cu noi, 
intru muncă și intru 
luptă — Patria mea 
e tot ceea ce am fost, 
sintem și vom fi noi. 
toți cei ce sintem, cu 
adevărat și pină la 
capăt, fiii ci și teme
lia ei — Patria noas
tră nu poate fi vindu-

alt lucru, 
altfel, nu 

mai bună.

mai 
binelui 

din

altfel.
Și 

toată

brațul 
l-am

tă și nici cumpărată, 
ea nu poate fi hulită 
și batjocorită și nici 
cucerită nu poate fi
— Patria mea poate li 
respectată și iubită, ea 
nu e vrednică de alt
ceva. decit de respect 
și de iubire — Patria 
noastră e visul < 
vine din urmă și 
ce mai departe : 
viitor, prin noi și 
te noi. ca un val 
foc și de lumină, 
un riu fără întoarcere
— Patria mea, patria 
noastră, a tuturor, e 
lacrimă ruptă din Soa
re; e bruș zgrumțuros 
Ie pămint. e cîntec de 
dor și de muncă, e a- 
verea și mîndria noas
tră și a urmașilor ur
mașilor noștri !...

care 
tre- 
spre 
pes- 

de 
, ca

FERTILIZAREA
impune folosirea tuturor

Anual, dc la complexele 
dustrial pentru creșterea 
rezultă cantități mari de dejecții, 
care constituie un valoros îngrășă- 
mînt organic. Sînt folosite acestea la 
fertilizarea terenurilor ca orice in- 
grășămint natural ? De la început 
trebuie spus că dejecțiile nu sint u- 
tilizate decit intr-o măsură neglija
bilă. Ca urmare, la cele mai multe 
complexe, ele s-au adunat în canti
tăți enorme. în alte locuri, nemaia- 
vind unde să fie depozitate, dejec
țiile sint aruncate pe terenuri virane 
sau deversate in cursurile de apă. 
transformindu-se intr-un factor de 
poluare a mediului. Ce trebuie în
treprins pentru ca dejecțiile de la 
complexele zootehnice să fie folosite 
ca îngrășămint natural la fertilizarea 
ogoarelor ?

întrucit dejecțiile se deosebesc de 
gunoiul de grajd obișnuit, unii spe
cialiști din agricultura manifestă re
țineri în ce privește utilizarea lor ca 
ingrășămint. Or. experiența a nume
roase unități agricole din județul 
Prahova dovedește că această reți
nere nu este justificată. După cum 
ne-a declarat tov. Aurel Furfurică. 
directorul general al direcției agrico
le județene, de circa trei ani, de cind 
au fost date in folosință complexele 
de creștere a porcilor de la Stânceșli 
și Gherghița și cel de ingrășare a 
tineretului taurin de la Bărcănești, 
dejecțiile rezultate sint folosite la 
fertilizarea ogoarelor, ele puțind fi a- 
plicate pe orice tip de sol și la toate 
culturile, obțmindu-se — ca urmare — 
mari sporuri de recoltă. La cooperati
vele agricole Bărcănești. Gherghița, 
Tirgșoru-Vechi și cele 4 ferme de 
legume ale I.L.F. Vălenii de Munte, 
ca să dăm numai citeva exemple, pe

de tip in
animatelor

terenurile fertilizate cu dejecții de 
la complexele de porci și taurine 
s-au obținut recolte de 7 000—8 000 kg 
de porumb
41 000
peste
30 000 
timii 
au fertilizat cu îngrășăminte natura
le. în medie, cile 12—13 mii de hec
tare anual față de circa 5 000 ha. cite 
se realizau înainte de darea în folo-

boabe la hectar, intre 
și 60 000 kg sfeclă de zahăr, 
10 tone fin de lucerna, peste 
kg de cartofi la hectar. în ul- 
Irei ani. cooperativele agricole

întreaga activitate pc care cămi
nele culturale o închină formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
maselor se inspiră din Programul 
partidului, care rezervă acestei in
stituții un rol activ in munca de edu
cație multilaterală din mediul rural, 
pentru făurirea tipului uman capa
bil să îndeplinească complexele sar
cini puse in față de procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Pornind dc la acest adevăr, 
am organizat un raid in citeva cămi
ne din județul Maramureș. O primă 
concluzie : in general, in activitatea 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă de masă a majorității căminelor 
culturale se observă orientarea lim
pede către probleme esențiale, pri
vind aprofundarea și concretizarea in 
viața colectivității respective a ho- 
tărîrilor partidului, a legilor țării, 
educarea tuturor cetățenilor în spi
ritul codului de norme comunist, al 
cultului fată de muncă și al dragostei 
fată de patrie.

în Mircșu Mare, o comună de pe 
malul Someșului cu oameni harnici 
și cu pămint bun, 
viceprimarul Va- 
sile Buteanu: „Ce 
înseamnă căminul 
cultural în via
ta comunei dv. ? 
Cum iși îndepli
nesc comuniștii, 
activiștii culturali 
sarcinile din pro
gramul de activi
tate ?“ Ni s-a răspuns : „Activitatea 
politico-educativă a căminului nostru 
cultural (director prof. Lucia Băican) 
este implicată in toate realitățile co
munei". „Exemple ?“ „De pildă, cind 
s-a pus problema creșterii rentabili
tății sectorului legumicol al C.A.P., 
căminul cultural a găzduit o serie de 
dezbateri pe care nu le-a întrerupt 
pină cind nu s-au lămurit toa
te problemele. Altă dată, în ca
drul unei acțiuni inițiate de cămin 
(„Cum traducem în fapte angaja
mentul comunei"), mai mulți 
tățeni au zis că, dacă 
în vedere legea privind 
rea pămîntului, apoi mai sint su
prafețe care s-ar putea 
ja pentru a fi cultivate.
rea : in satul Iadăra, încă din toam
na trecută a început defrișatul de 
mărăcini al unei suprafețe neproduc
tive de 25 hectare, unde se vor 
planta pomi. Tot la cămin, din dis
cuții s-a născut ideea calificării unor 
tineri — care nu-și găseau drumul 
— in meseria de împletitor de mo
bilă din nuiele". „Tot căminul cul
tural e cel care tine și tineretul na
vetist laolaltă (brigadă de agitație, 
cor. alte formații artistice) și chiar 
dacă nu ne putem lăuda că uteciș- 
tii au preluat în întregime activita
tea căminului, pot spune că ne a- 
flăm pe un drum bun". Aceasta ne-a 
spus-o un tînăr : Teodor Pop, mem
bru al comitetului comunal U.T.C., 
iar adevărul spuselor sate este va
lidat de acțiunile organizate de 
tineri și cu tineri. („Cum ac
ționăm pentru înfăptuirea Progra
mului și Directivelor Congresului al 
XI-lea al partidului", „Semnificația 
cuvintului tovarăș", „Spirit revolu
ționar. partinic, înaltă responsabili
tate comunistă", „A fi prezent, a nu 
admite nici o lipsă" 
căminul cultural — cu 
litățile satului, dar nu 
căminului, ci și. cind 
cimp. între oameni.
legilor, explicarea conținutului lor se 
fac deseori la locul de muncă al 
sătenilor. loan Ardelean, secretarul 
comitetului comunal de partid, pri
marul comunei, bibliotecara Maria 
Șchiopu. medicul Gheorghe Călușarii 
sint printre primii in asemenea ac
țiuni.

Aceeași grijă pentru apropierea 
activității de interesele și viața oame
nilor am intilnit și la Vadul Izei (di
rector Vasile Apan), unde momente
le educative (jurnale vorbite pe te
me agricole, intilniri cu brigăzile ști
ințifice, mesele rotunde, dezbaterile 
pe teme ca : „Programul partidului 
— program de bunăstare și fericire 
al întregului popor", „Cunoaștem și 
respectăm legile statului", „Să mun
cim și să trăim în chip comunist", 
„Constituția — legea fundamentală a 
Republicii Socialiste România", „Con
tribuția tineretului din comună la 
gospodărirea și Înfrumusețarea loca
lității") sint toate programate con
form sugestiilor cetățenilor. Dc a- 
ceea și cetățenii „caută" căminul.

Am găsit acest interes față de că
minul cultural și la Șișești (director 
Ion Văduva). „Satul vine la cămin, 
ne spune directoarea școlii, Eufrosi- 
na Roatiș, nu numai la cor. la spec
tacole, la serile dc dans, ci și la con
ferințe
cu părinții. La 
se fac discuțiiam întrebat pe

ÎNSEMNĂRI

DIN MARAMUREȘ

ce- 
se are 

folosi-

amena- 
Urma-

etc.). Așadar, 
fața spre rea- 
numai în sala 
e nevoie, pe 
Popularizarea

tv
16.00
16.30
17.00
18.45
18.55
19,20
10.30
20.00

21,20

22.00
22,10

PROGRAMUL I

Teleșcoală.
Curs de limba engleză.
Emisiune in limba germană. 
Tragerea Loto.
Din lumea plantelor și animalelor. 
1001 de seri : Preda Buzescu. 
Telejurnal.
Film artistic : ..Veronica 
toarce". Premieră TV. 
Mai aveți o întrebate ? 
om-computer (II). 
Interpretul preferat. 
24 de ore.

se

Dialogul

în-

lectoratul 
lectorate 

rareori 
atitudine

ori dezbateri, la 
aceste 
și nu 
se ia 
critică față de cei 
care încalcă re
gulile de convie
țuire socială (ga
zeta „Opinia pu
blică" “ -
tocmai asemenea 
acțiuni ale cămi
nului). în generai, 
în discuție, in di-

r

reflectă

căutăm să punem 
ferite reuniuni dc la cămin, toate 
evenimentele locale".

Tot la capitolul „legătură cu via
ța" trebuie consemnată activitatea 
meritorie a unor cămine culturale ca 
acelea din Suciu de Sus. Săpînța, 
Tăuți, Măgherăuș, Sarasău, care or
ganizează in permanență deplasări 
cu programe educative sau distrac
tive. la ' 
părtate 
lea ale

Dar, 
ajunsuri : consilii de conducere ale 
căminelor, prea puțin active, progra
me de activitate doar cu manifestări 
„festive", slab conținut educativ etc. 
De exemplu, la Kona de Sus. din 
43 de teme ale unui plan trimestrial 
— plan enciclopedic — nici măcar 
una nu se lega direct de vreo sar
cină concretă economică a comunei. 
Programe asemănătoare sint și cete 
de la Coroieni, Cernești sau Cup- 
șeni. Pe bună dreptate, un cetățean 
dintr-o asemenea comună, văzind un 
program mult departe de preocupă
rile imediate ale satului a spus 
deschis și expresiv : „Ce-ar fi, dragi 
tovarăși, ca in loc să ne spuneți 
doar cite-n lună și-n stele, să vă 
ocupați și de probleme ceva mai 
«pămintești», cum ar fi : «Ce fa
cem pentru sporirea producției de 
lapte în sectorul zootehnic ?>■, «Ce 
urmări are «tradiția» lăsării pe cimp 
pină in miez de iarnă a finului în 
unele sate ?» sau «Cit pierd crescă
torii de vile prin folosirea nerațio
nală a pășunilor ?»“. Să sperăm că 
respectivii activiști culturali au avut 
cite ceva de invățat din acest ajutor 
binevenit.

Permanentizarea activității, son
darea opiniei publice. angrenarea 
masei de cetățeni, valorificarea ta-i 
lentului. opiniei, cunoștințelor lor. 
mobilizarea la realizarea sarcinilor 
economice. sociale și culturale — 
iată obiective care pot constitui 
puncte de plecare pentru reconside
rarea programelor de lucru ale unor 
cămine culturale, nu 
chibzuite. Iar pentru 
un deziderat esențial : 
spre realitățile satului.

locurile de muncă 
de localități, cum 
forestierilor.
desigur, există și

mai inde- 
ar fi ace-

unele ne-

îndeajuns de 
aceasta există 
mereu cu fața

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

PROGRAMUL II

17.00 Telex.
17.05
17,30

ia.05
18.20
19.20
19.30
20,00

20.30

20.50
21.05
21.10

21,25

Tineri soliști de muzică populară. 
Ancheta T. „Să facem mai mult 
Și mai bine".
Ritm și melodie.
Virstele peliculei.
1001 de seri : Preda Buzescu. 
Telejurnal.
Treptele afirmării. Formații ca
merale ale conservatorului „Ci-: 
prian Porumbescu".
Viața economică a Capitalei — 
Din activitatea UCECOM.
Opereta în... ritmuri moderne. 
Telex.
Reportaj TV : Expediția H-75 nu 
a lost o aventură.
Teatru scurt : ..Procesul lui 
ria“ de Al. Voltin.

Ho-
-i.r

TERENURILOR
rezervelor de îngrășăminte

aici rezultă peste 56 000 
solide. „în cei peste 10 
complexul a fost dat in exploatare 
— ne spune tov. Ștefan Stanciu, con
tabilul șef al complexului — nici o 
unitate agricolă nu a venit să ridice 
dejecții pentru fertilizarea ogoarelor. 
O parte, ce-i drept neinsemnată, 
am imprăștiat-o noi. cu mijloacele 
proprii, pe terenurile I.A.S. Băilești 
și pe cete ale cooperativei agricole 
Boureni. Circa 20 000 tone sint depo-

tone dejecții 
ani de cind

peste

De ce nu este dus pe cimp gunoiul de grajd 
din crescătoriile de păsări și animale ?

sință a complexelor de creștere a a- 
nimalelor. Și in aceste zile o forma
ție de 46 de tractoare cu remorci, 8 
vidanjoare, trei greifere și un buldo
zer transportă de la complexul din 
Bărcănești cite 300 tone zilnic pentru 
fertilizarea ogoarelor de la coopera
tivele agricole Berceni, Bărcănești. 
Brazi, Bucov. Strejnic. Tătărani, Po- 
ienarii Burchi, Pietroșani, Pucheni 
și altele.

în județul Dolj, la complexele din 
Băilești. Cerăt, Malu-Mare. Maglavit, 
Galicea Mare — pentru creșterea și 
ingrășarea porcilor, Băilești. Măceșii, 
Terpezița, Amărăști. Izvoru. Dăbu- 
leni — pentru ingrășarea tineretului 
taurin, și la complexele de creștere a 
păsărilor rezultă 
tone dejecții, 
pot fertiliza 
tuși, acest îngrășămint nu este fo
losit 
are o

anual circa 600 000 
cantitate cu care se 

aproape 30 000 ha. To-

rațional. Complexul Băilești 
capacitate de 150 000 porci. De

zitate pe platforme, iar restul au 
fost aruncate în riul Balasan“.

De ce nu folosesc unitățile agricole 
din apropiere aceste 
naturale ? Pentru că ele nu-și 
nici măcar gunoiul din 
rativa agricolă Băilești 
față de peste 8 000 ha. 
trecut a fertilizat cu 
naturale numai 25 ha.
la ferma de vaci și. apoi, in apro
piere, la complexele vecine, există 
rezerve de îngrășăminte cu care s-ar 
putea fertiliza întreaga suprafață. 
Depozite mari de dejecții s-au format 
și la alte complexe, cum s.nt cele de 
la Cerăt. Maglavit. Gingiova, Terpe
zița și chiar la cîțiva kilometri de 
Craiova, unde la întreprinderea „A- 
vicola" sint peste 200 000 tone de gu
noi de pasăre — cel mai valoros în- 
grășămînt organic.

Un calcul estimativ arată că, nu
mai in județul Dolj, prin utilizarea

îngrășăminte 
cară 

curte. Coope- 
are o supra- 

din care anul 
îngrășăminte 

Și asta cind

la fertilizarea ogoarelor a celor ____
600 000 tone dejecții de la complexele 
zootehnice s-ar putea obține un spor 
de producție la gritt de 6 500 000 kg.

Această situație — cunoscută de 
altfel — a determinat organele agri
cole din județul Dolj să intervină. 
„Biroul comitetului județean dc par
tid a indicat să fie folosite toate sur
sele de îngrășăminte naturale in ve
derea fertilizării unor suprafețe cit 
mai mari — ne-a spus tov. Iulian 
Ioana, directorul direcției agricole 
județene. Pentru a valorifica și de
jecțiile de la complexele zootehnice, 
vom alcătui, în stațiunile pentru me
canizare. formații speciale pentru 
transport. De la complexele din Amă
răști și Măceșu o formație de lucru 
cu 30 de remorci transportă îngrășă
minte pe terenurile destinate noilor 
plantații 
renurile 
agricole 
troveni. 
ganizate

Cete 
față arată că există reale posibili
tăți ca dejecțiile rezultate de la 
complexele zootehnice să fie folosite 
la fertilizarea terenurilor agricole. 
Pentru aceasta se cere să se organi
zeze transportul lor, așa cum s-a 
procedat de altfel în județul Prahova. 
Este o acțiune de larg interes, că
reia direcțiile agricole, conducerile 
unităților agricole, consiliile popu
lare și organizațiile de partid de la 
sate trebuie să-i acorde toată atenția, 
de reușita acesteia depinzind în mare 
măsură realizarea unor recolte mari.

de vii ce vor fi făcute pe te- 
nisipoase ale cooperativelor 
Călărași, Dăbuleni și 
Asemenea acțiuni vor fi 
la toate complexele", 
relatate in rindurile

Os- 
or-

de

Aurel PAPADIUC
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Acord intre România și Ungaria privind 
schimburile de mărfuri și plăți pe 1976-1980

exigentelor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

Raportind secretarului general al 
partidului că indicațiile sale, date cu 
prilejul vizitelor pe care le-a făcut 
aici în anii 1971 și 1974, au fost a- 
plicate in practică, directorul între
prinderii „Electroprecizia", Gheorghe 
Bucerzan, a subliniat faptul că a- 
ceasta a asigurat condițiile materiale 
și tehnice pentru înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor ce revin colecti
vului săcelean. Astfel, capacitatea 
sculăriei. una din secțiile de bază 
ale întreprinderii — specializată pe 
producția de motoare electrice și 
echipament de bord — a fost practic 
dublată, ceea ce a dus la îmbunătă
țirea Întregului flux de producție. A 
fost, de asemenea, intensificată acti
vitatea de autodotare, punîndu-se în 
funcțiune, în acest scop, o nouă uni
tate, care a atins parametrii prevă- 
zuți înainte de data fixată prin an
gajament. Multe din utilajele mo
derne. destinate in special reglajului 
de finețe și verificării funcționării 
produselor, prezentate pe parcursul 
vizitării secțiilor, au fost executate 
de specialiștii uzinei după o concep
ție proprie.

Harnicul colectiv de la Săcele a 
înfăptuit cu deplin succes și o altă 
indicație a .tovarășului Nicolae 
Ccaușescu. referitoare la asimilarea 
in producție a echipamentelor elec
trice pentru autocamioanele și auto
turismele de producție românească. 
Toate produsele din această categorie 
au fost introduse in fabricația de 
serie, acțiunea încheindu-se cu mult 
înainte de data stabilită inițial.

în același cadru de preocupări se 
înscrie și diversificarea producției de 
motoare electrice. După cum arată 
gazdele, planul cincinal a fost înde
plinit la acest capitol în cinstea Con
gresului al XI-lea. A fost construită 
o nouă hală care va asigura, în vii
tor, sporirea substanțială a produc
ției de motoare. în curind va începe 
și fabricarea unei noi serii de mo
toare asincrone cu parametri tehni- 
co-funcționali superiori, care se vor 
realiza cu un consum de materiale 
sensibil diminuat.

De altfel, orientarea activității spre 
îmbunătățirea structurii sortimentale 
se exprimă azi in faptul că. la nive
lul anului trecut, produsele noi și 
modernizate reprezentau 95 la sută 
din total.

Apreciind aceste realizări, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se interesea
ză de gradul de integrare atins în 
realizarea diferitelor produse, de rit
mul asimilării celor incluse în pla
nurile tehnice de perspectivă. în 
dialogul care are loc pe aceste teme, 
secretarul general al partidului re
comandă să se persevereze pe calea 
asimilării unor produse tot mai per
fecționate. întreprinderea din Săcele 
— apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să asigure în
tregul necesar de echipamente elec
trice pentru tractoarele, camioanele 
și automobilele de producție româ
nească, dar și disponibilități pentru 
export. Ele trebuie puse și la dis
poziția cumpărătorilor sub formă de 
piese de schimb. Se cere, în această

La întreprinderea de scule din Rîșnov sînt prezentate noile creații tehnice 
ale colectivului

i H 1 H 1 @ 1
BACĂU. în orașele Bacău. Gh. 

Gheorghiu-Dej și Moinești au fost 
construite și elate în folosință. în ul
tima vreme. 7 cămine pentru nefa- 
miliști, cu 1 720 de locuri. în ele lo
cuiesc tineri muncitori de la între
prinderea metalurgică. întreprinde
rea de șuruburi. întreprinderea de 
utilaj chimic, Trustul petrolier și 
Trustul I.A.S. Alte 10 cămine, cu un 
total de 3168 de locuri, se află in 
plină construcție, și vor fi date în fo
losință pină la finele acestui an. (Gh. 
Baltă).

ARGEȘ. în ultima vreme, rețeaua 
de creșe din Pitești s-a îmbogățit cu 
10 noi unități, dintre care 5 sînt cu
plate cu grădinițe. în aceste zile, 
micuților piteșteni li s-au oferit in 
dar două noi creșe. pe strada Smir- 
dan și în zona de nord a orașului, 
fiecare cu cite 100 locuri. Peste alte 
citeva zile se va da în folosință o 
nouă creșă pe strada Zmeurei. (Gh. 
Cirstea).

BOTOȘANI. Prin acțiuni de muncă 
patriotică, în județul Botoșani s-au 
realizat in 1975 lucrări de în
frumusețare și edilitar-gospodărești 
în valoare de peste 131 milioa
ne lei. între acestea figurează 
construirea a 32 săli de clasă, 
8 ateliere școlare, 2 creșe, ame
najarea unor artere de circulație in
tens solicitate, precum și realizarea 

ordine de idei, să se deschidă ma
gazine speciale care să fie aprovi
zionate in cantități îndestulătoare 
cu piesele solicitate de posesorii au
toturismelor „Dacia" și „ARO“.

Secretarul general al partidului 
trasează colectivului săcelean sarci
na de a asigura producția întregului 
necesar intern de motoare electrice 
din gama care constituie profilul u- 
nității și îi recomandă să perseve
reze pe linia îmbunătățirii perfor
manțelor tehnice, a reducerii con
sumului de metal necesar reali
zării lor și eliminării complete a 
importurilor de materiale.

— Ați lucrat foarte bine — apre
ciază tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
încheierea vizitei — dar vă așteaptă 
sarcini mari. Vă felicit pentru re
zultatele bune pe care le-ați obținut 
și vă urez succes în muncă, nu nu
mai în îndeplinirea planului, ci și in 
soluționarea problemelor tehnice 
despre care am discutat. Vă urez să 
depășiți sarcinile și în acest an !

Aceleași probleme privind moder
nizarea producției și concentrarea e- 
forturilor în direcția creșterii efici
enței economice au reținut atenția 
secretarului general al partidului și 
în cursul analizei efectuate împre
ună cu specialiștii de la întreprinde
rea de autocamioane „Steagul roșu“ 
din Brașov.

Raportind că, după îndeplinirea, cu 
mult înainte de termen, a sarcinilor 
cincinalului, destoinicul colectiv al 
unității a onorat cu deplin succes și 
prevederile planului pe anul trecut, 
directorul întreprinderii, Adalbert 
Bularca. a relevat că, urmînd indi
cațiile date de secretarul general al 
partidului privind dotarea autocami
oanelor de mare tonaj cu motoare 
Diesel, specialiștii de aici au trecut 
la aplicarea unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice menite să asigure asimi
larea noului produs. Astfel. încă din 
luna decembrie a început producția de 
serie a motoarelor de mare capacitate, 
ceea ce va permite ca ponderea au
tocamioanelor de mari performanțe 
să fie, în acest an. sporită cu aproa
pe 55 la sută față de 1975. Această 
schimbare in structura producției de 
autovehicule va aduce avantaje de
osebite economiei naționale prin re
ducerea considerabilă a consumului 
de combustibil.

Tot aici. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează apoi, in ca
drul unei expoziții amenajate ad- 
hoc, prototipurile unor tractoare și 
utilaje specializate in executarea de 
lucrări pe șantiere. Prezentind prin
cipalele lor caracteristici constructi
ve, directorul Centralei industriale 
de tractoare și mașini agricole, Va- 
sile Sechel, arată că acestea pot 
realiza mari performanțe.

Secretarul general al partidului 
apreciază rezultatele specialiștilor 
care au conceput și ale colectivelor 
care au executat aceste mașini de 
mare randament și recomandă să se 
ia toate măsurile in vederea verifică
rii lor minuțioase, in diferite condiții 
de lucru, iar în funcție de rezultate, 
să se aducă corectivele și îmbunătă
țirile necesare pentru a se trece la 
fabricația de serie.

Continuînd vizita în întreprinderea 
de autocamioane, tovarășul Nicolae 

altor obiective de interes social. în 
rindul localităților cu cele mai bune 
realizări se situează comunele Leor- 
da, Bucecea, Dersca. Flăminzi și Vii- 
șoara. Pentru acest an, așa cum rezul
tă și din chemarea conferinței jude
țene a deputatilor. locuitorii județu
lui Botoșani s-au angajat să reali
zeze — prin muncă patriotică — un 

PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

volum și mai mare de lucrări. (I. 
Maximiuc).

MUREȘ. în municipiul Sighișoara 
a fost dată in folosință noua autoga
ra cu o platformă cuprinzind 20 de 
peroane pentru autobuzele I.T.A. 
Spațioasa sală de așteptare, cele 
două case de bilete (care funcționea
ză în două schimburi), casa pentru 
abonamente și ghișeul pentru bagaje 
asigură condiții corespunzătoare pen
tru servirea călătorilor, care benefi
ciază și de legătura cu stația C.F.R. 
aflată în imediata apropiere. (Cornel 
Pogăceanu).

Ceaușescu poposește apoi la noua 
linie de formare și turnare a oțelu
lui. Pusă in funcțiune de curînd, 
noua linie automatizată prezintă un 
înalt grad de tehnicitate și asigură 
importante sporuri de producție. Ea 
a fost executată, in cea mai mare 
parte, chiar de muncitorii de la' „Stea
gul roșu", după orele de program. 
Este prezentată, printre altele, o mo
dernă stație de preparare a amestecu
rilor pentru formare, instalație de 
cea mai înaltă tehnicitate, executată 
aici după o concepție proprie.

Secretarul general ăl partidului 
are cuvinte de apreciere la adresa 
harnicilor muncitori care au realizat 
aceste performanțe. Aceleași apre
cieri au fost făcute și in secțiile ma- 
trițerie și de agregate mari, unde 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ii sint 
înfățișate citeva dintre cele mai re
marcabile succese obținute in acțiu
nea de autodotare. Este vorba de li
nii tehnologice complete de mașini- 
unelte, de utilaje care vor intra in 
zestrea tehnică a viitoarelor capaci
tăți ale întreprinderii, dar și ale al
tor unități ale industriei noastre con
structoare de mașini. Reține în mod 
deosebit atenția o uriașă presă, de 
5 000 tf, realizată în cooperare de u- 
nitatea brașoveană. întreprinderea 
de mașini grele din Capitală și fir
ma Schloemann. capabilă să execute 
un complex de operații pe piese de 
mare gabarit.

Felicitind colectivul întreprinderii 
de autocamioane pentru realizările 
sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu re
levă că unitatea dispune acum de o 
dotare foarte bună, de un program 
de activitate la fel de bun. Avind 
in vedere și valoroasa experiență 
acumulată de colectivul de la „Stea
gul roșu", cincinalul 1976—1980 — a 
subliniat secretarul general al parti
dului — trebuie să devină cincinalul 
realizărilor tehnice de virf.

întilnirea pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o are, in continuarea vi
zitei. cu colectivul întreprinderii de 
tricotaje din Brașov este consacrată 
examinării modului în care această 
unitate a industriei ușoare își înde
plinește sarcinile ce-i revin pe linia 
creșterii potențialului ei tehnico-pro- 
ductiv, a satisfacerii în condiții op
time a cerințelor pieței interne și ex
portului.

La acest dialog sint de față cadre 
de conducere din Ministerul Indus
triei Ușoare, ale centralei de specia
litate și ale întreprinderii brașovene.

Sînt analizate la fața locului pre
ocupări și rezultate, noi resurse și 
posibilități existente pentru sporirea 
producției și a productivității mun
cii. a eficienței economice.

Gazdele informează despre perfec
ționările aduse proceselor tehnologi
ce. despre continua ridicare a nive
lului calitativ al produselor, despre 
îmbunătățirea structurii materiilor 
prime și valorificării lor mai efici
ente, despre succesele obținute in 
direcția autodotării.

Aceste realizări se pot vedea și in 
secții, unde domnește o atmosferă de 
muncă intensă. întregul colectiv se 
străduiește să-și îndeplinească sarci
nile exemplar și ritmic, să-și onoreze

SĂLAJ. în vederea ridicării nive
lului edilitar-gospodăresc al locali
tăților județului, prin mobilizarea tu
turor cetățenilor la acțiunile de 
muncă patriotică, în 1976 se vor exe
cuta lucrări in valoare totală de peste 
150 milioane lei. Vor fi construite, 
între altele, peste 141 000 mp străzi, 
113 000 mp trotuare, 68,7 km drumuri. 
Tot in acest an vor fi amenajate

22,5 hectare spații și zone verzi și 
90 baze sportive. (Gh. Rusu).

VRANCEA. Pentru înfăptuirea pro
gramului din acest cincinal privind 
dezvoltarea și modernizarea patri
moniului viticol, în unitățile agricole 
vrîncene au fost declanșate o serie 
de lucrări încă din cursul acestei luni, 
în întreprinderile agricole de stat 
au fost executate lucrări de desfun
dare a terenului pe 100 ha, această 
operațiune efectuîndu-se în prezent 
și în cooperativele agricole de pro
ducție Virleșcoiu, Slobozia Bradului, 
Timboești și altele. în acest an se 

angajamentul asumat : înfăptuirea și 
depășirea prevederilor de plan pe a- 
cest an, debutind astfel cu succes în 
noul cincinal.

Este vizitată apoi o expoziție care 
ilustrează succesele întreprinderii în 
ceea ce privește diversificarea pro
ducției, crearea unor modele noi, a- 
preciate atit în rîndul cumpărători
lor noștri, cit și în cele zece țâri 
unde ele se exportă.

înainte de a se despărți de acest 
vrednic colectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a adresat felicitări pen
tru felul în care a pășit in anul 1976, 
precum și urări de noi succese in 
realizarea planului și a unor produ
se de calitate cit mai bună.

Muncitoarele, întregul colectiv își 
exprimă hotărirea fermă de a înde
plini și depăși planul pe 1976, de a 
infăptui cincinalul înainte de ter
men.

Includerea magazinului universal 
din Brașov în programul vizitei a 
evidențiat, o dată in plus, grija de
osebită pe care secretarul general al 
partidului o manifestă față de mai 
buna aprovizionare a populației, față 
de îmbunătățirea activității comer
ciale, în sensul modernizării și orien
tării ei spre satisfacerea deplină a 
cerințelor cumpărătorilor.

Deschis anul trecut, magazinul în
sumează o suprafață comercială de 
21 500 metri pătrați. oferind, zilnic, 
brașovenilor 65 000 de sortimente : 
produse alimentare și industriale de 
larg consum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu exa
minează cu atenție sortimentele ex
puse. precum și modul de organizare 
a activității comerciale, stă de vorbă 
cu locuitorii Brașovului prezenți la 
această oră în magazin, le cere pă
rerea despre felul in care se asigură 
aprovizionarea, despre calitatea pro
duselor.

Subliniind că aprovizionarea este 
bună, cetățenii au împărtășit tovară
șului Nicolae Ceaușescu adinca lor 
mulțumire și recunoștință pentru 
preocuparea sa permanentă față de 
continua ridicare a bunăstării tutu
ror locuitorilor patriei.

La plecare, secretarul general al 
partidului a apreciat magazinul uni
versal ca un complex modern, reu
șit. frumos, bine organizat, care răs
punde cerințelor și exigențelor popu
lației.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia întreprinderea de scule 
din Rișnov prilejuiește aceeași vi
brantă manifestare de dragoste din 
partea miilor de muncitori, a locui
torilor orașului.

încă de la început, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat că 
întreprinderea, care a implinit 35 de 
ani de la intrarea in funcțiune, a 
constituit, mai ales in ultimii ani, 
baza dezvoltării Rișnovului. Acum, 
în preajma Congresului consiliilor 
populare județene și al președinților 
consiliilor populare se raportează 
secretarului general al partidului 
preocupările existente aici pentru 
dezvoltarea localității.

Secretarul general al partidului 
atrage atenția ca. paralel cu urbani
zarea localității, cu dezvoltarea sa in
dustrială, să se continue tradiția și 

vor planta cu viță de vie 930 ha. 
iar pe mai bine de 2 300 ha vor fi 
executate lucrări de modernizare a 
plantațiilor viticole existente. (Dan 
Drăgulescu).

SUCEAVA. Oaspeților veniți în 
acest început de an pe meleagurile 
Țării de Sus li se oferă plăcuta sur
priza de a fi găzduiți î'ntr-o nouă 

și modernă unitate. Este vorba de 
complexul turistic „Bucovina" din 
Suceava. Complexul se compune din- 
tr-un hotel cu 252 locuri in camere 
confortabile, dispunind totodată de 
spații destinate alimentației publice, 
un restaurant cu o capacitate de 200 
locuri, o cofetărie, un bar de zi și 
o terasă. (Gh. Parascan).

TIMIȘ. La Buziaș a început con
strucția unui modern cinematograf 
cu 500 locuri, prevăzut cu ecran lat. 
în ultima vreme. în orașul-stațiune 
au fost date în folosință alte obiec
tive social-culturale și edilitar-gos
podărești. între care un hotel bal
near, o cantină, o creșă și o grădi- 

experiența bună a Rișnovului în do
meniul zootehniei.

La. întreprinderea de scule din lo
calitate, dialogul de lucru se axează 
asupra sarcinilor economice, a posi
bilităților de dezvoltare și diversifi
care a producției. Se raportează cu 
acest prilej- că unitatea și-a onorat 
sarcinile cincinalului precedent în 
patru ani și jumătate, dind o pro
ducție suplimentară de peste 33 mi
lioane lei. în acest context este subli
niată preocuparea colectivului între
prinderii, a centralei și ministerului 
de resort de a da viață uneia 
din indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu formulată cu prilejul 
precedentei vizite : întreprinderea 
acoperă in prezent, în cea mai mare 
parte, necesarul de scule așchietoare 
pentru prelucrarea mecanică a meta
lelor, destinate întreprinderilor din 
țară și încă de acum doi ani au în
ceput să fie expediate produse cu 
marca uzinei în țări cu tradiție in 
acest domeniu, ca Franța. R. F. Ger
mania, Elveția. Aceste preocupări 
vor sta in centrul atenției și în pe
rioada 1976—1980, cind volumul pro
ducției va crește de circa 2,9 ori față 
de cincinalul abia încheiat, obiectiv 
la infăptuirea căruia vor concura 
realizarea a 11 linii automate și in
troducerea a 22 de noi procedee teh
nologice de mare randament. în 
aceeași perioadă, nomenclatorul în
treprinderii va consemna asimilarea 
unor noi produse și modernizarea 
celor existente în proporție de peste 
90 la sută.

Apreciind rezultatele bune în di
versificarea producției de scule, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
continuarea eforturilor pentru asi
milarea unor noi produse de înaltă 
tehnicitate, pentru lărgirea gamei de 
tipodimensiuni, pentru dezvoltarea 
pe mai departe a sectorului de au- 
toutilare pentru mașini și instalații 
necesare creșterii și modernizării fa
bricației.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a remarcat cu sa
tisfacție progresele înregistrate de 
întreprindere in diversificarea și 
sporirea producției, arătînd că a fost 
creată o bază bună pentru creșterea 
aportului întreprinderii la dezvolta
rea industriei construcțiilor de ma
șini in cincinalul care a început.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități indus
triale din municipiul și județul Bra
șov a constituit pentru oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri un pu
ternic stimulent al energiilor și ini
țiativelor creatoare. Mobilizați de În
demnurile secretarului general al 
partidului, oamenii muncii din acest 
județ cu o pondere însemnată în e- 
conomia țării și-au manifestat din 
nou adeziunea deplină la întreaga 
politică a partidului. l-au asigurat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
vor traduce neabătut in viață sarci
nile ce le revin in acest an și in 
noul cincinal, precum și recomandă
rile ce le-au fost făcute cu prilejul 
acestei vizite, pentru a spori în con
tinuare contribuția județului și mu
nicipiului Brașov la progresul multi
lateral al României socialiste.

(Agerpres)

o n ti
niță cu 100 și respectiv 120 locuri, 
12 săli de clasă și blocuri de locuin
țe, la a căror realizare și-au adus 
contribuția, prin muncă patriotică, 
mii de cetățeni. (Cezar Ioana).

VASLUI. Consiliul popular al ju
dețului Vaslui se preocupă stăruitor 
de modernizarea căilor rutiere. Anul 
trecut s-au executat imbrăcâminți 
asfaltice pe șoseaua Birlad—Drago- 
mirești, pe drumurile din centrele 
civice ale comunelor Viișoara, Sule- 
tea, Banca etc. De asemenea, au fost 
executate lucrări de reparație pe 
35 000 mp îmbrăcăminte asfaltică. de 
întreținere și pietruire pe alte dru
muri. în perioada 1976—1980. în ju
dețul Vaslui vor fi asfaltați peste 
300 kilometri drumuri. (Crăciun Lă- 
luci).

GALAȚI. în holul Universității 
din localitate a fost deschisă ex
poziția „Dezvoltarea economico- 
socială a județului Galați in cin
cinalul 1976—1980“. Prin panouri, 
planșe, planuri, schițe de sistemati
zare și machete este înfățișată di
namica de dezvoltare în toate dome
niile. în perioada 1976—1980 vor fi du
blate fondurile de investiții acordate 
județului in comparație cu cele alo
cate în cincinalul 1971—1975. Va fi 
construit un mare număr de obiec
tive industriale, din care se remar
că cele de pe platforma combinatu
lui siderurgic, alături de numeroase 
obiective social-culturale — spitale, 
dispensare, creșe, grădinițe, școli, 
cinematografe etc. (Dan Plăeșu).

în urma tratativelor desfășurate în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, la București a fost 
semnat, joi după-amiază. Acordul în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Ungaria privind schimburile 
de mărfuri și plăți pe perioada 
1976—1980.

Potrivit documentului. volumul 
schimburilor bilaterale va^ spori in 
acest cincinal de peste două ori față 
de prevederile perioadei 1971—1975. 
Creșterile cantitative sint însoțite de 
o lărgire considerabilă a nomenclato
rului de produse. Ponderea este de
ținută. în ansamblul schimburilor re
ciproce de mărfuri, de produsele in
dustriei constructoare de mașini, cum 
ar fi mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor, utilaje și instalații pentru 
industriile chimică, metalurgică, ușoa
ră și alimentară. Sint exportate sau 
importate, de asemenea, mașini agri
cole, locomotive Diesel hidraulice, 
motoare Diesel, nave fluviale, lami
nate din oțel și aluminiu, produse 
chimice, bunuri de consum, precum 
și alte mărfuri. Documentul prevede, 
totodată, extinderea și diversificarea 
acțiunilor de cooperare și specializare

Sesiunea Academiei
Joi au început în Capitală lucră

rile celei de-a Vil-a sesiuni a Aca
demiei de științe medicale.

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte prof. dr. Radu Păun, ministrul 
sănătății, acad. Aurel Moga, pre
ședintele Academiei de științe me
dicale, și prof. dr. Ioan Pop D. Popa, 
vicepreședinți ai Consiliului Sanitar 
Superior.

Cei peste 300 de participant! abor
dează subiecte de o deosebită actua
litate pentru practica și cercetarea 
medicală — aspecte medico-sociale 
ale accidentelor rutiere și evaluarea 
metodelor imunologice aplicate în

Manifestări dedicate aniversării
Unirii Principatelor Române

o Specialiști ai Muzeului de isto
rie al Republicii Socialiste România 
au conferențiat joi, în fața unei nu
meroase asistente, la întreprinderea 
de comerț exterior ROMSIT și la 
Școala generală nr. 98 despre semni
ficația actuală a Unirii Principatelor 
Române, despre condițiile interne și 
internaționale în care a avut loc 
evenimentul din 24 ianuarie 1859, 
despre personalitatea lui Alexandru 
Ioan Cuza. Numeroși bucureșteni vi
zitează în aceste zile sala „Unirii" a 
muzeului, cuprinzind mărturii va
loroase referitoare la acest important 
moment din istoria poporului nostru 
și participă la audiții de cintece pa
triotice.

• Muzeul de artă populară ,,Dr. 
N. Minovici" a expus o serie de vil- 
nice oltenești, care oferă vizitatoru
lui posibilitatea de a descifra in țe
sătura acestor vechi piese de port 
popular românesc motivul simbolic 
al înfrățirii românilor — Hora unirii.

o Muzeul arhivelor din Capitală 
a găzduit, joi. o seară omagială de
dicată apropiatei zile de 24 ianuarie. 
Manifestarea a inclus în program ex
punerea „Documente externe rele- 
vind Unirea Principatelor" și un dia
log cu istoricul Vasile Netea pe mar
ginea cărții sale „Pe drumul unității 
naționale". A fost audiat, cu același 
prilej, un concert la orgă electronică, 
intitulat generic „Odă Unirii Prin
cipatelor".

o în numeroase așezăminte cultu
rale botoșănene continuă seria mani
festărilor sub genericul „E scris pe 
tricolor unire". Cu acest prilej au loc 
simpozioane. expoziții. spectacole 
muzical-literare in cadrul cărora este 
evocată semnificația actului istoric 
de acum 117 ani. implicațiile sale in 
destinul de azi al poporului român.

• Și localitățile județului Mureș 
au găzduit o largă suită de acțiuni 
dedicate Unirii. La Tirnăveni a avut 
loc un spectacol cu titlul „Hai să dăm 
mină cu mină", iar la Clubul munci
toresc din Luduș s-a desfășurat sim
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TENIS DE MASĂ

Azi încep campionatele internaționale ale României
• CAMPIOANA MONDIALĂ PAK-YANG-SUN (R.P.D, COREEA

NĂ), PREZENTĂ LA ÎNTRECERI
Azi. în sala Floreasca din Bucu

rești, incep campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Româ
niei. în prima zi vor avea loc în
trecerile pe echipe (orele 9.30—13.30 
și 15—19.30), exclusiv meciurile fi
nale. Acestea, după cum am anun
țat, se vor disputa miine, simbătă, 
de la ora 20, după probele de dublu 
feminin și masculin.

Odată cu sosirea lotului R.P.D. Co
reene, numărul total al jucătorilor 
participanți la campionate s-a ridi
cat la 104, ei reprezentind 12 țări.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

în optimile de finală ale turneului 
de la Catonsville (Maryland), Hie 
Năstase l-a întrecut cu 6—3. 6—3 pe 
australianul Allan Stone. în sferturile 
de finală. Ilie Năstase il va intilni pe 
Phil Dent (Australia). învingător cu 
6—4, 3—6. 7—5 in partida susținută 
cu americanul Dick Stockton.

ȘAH
Turneul de baraj pentru desem

narea unei participante la turneele 
zonale ale campionatului mondial fe
minin de șah a continuat la Timișoa
ra joi cu partida dintre Maria Po- 
rubszki (Ungaria) și Jana Hartston 
(Anglia). Arbitrul a consemnat remi
za la mutarea a 29-a. Partida Makai— 
Porubszki s-a întrerupt pentru a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

25 și 26 ianuarie. In țară : Vreme relativ 
caldă la început, apoi în răcire ușoară, 
începînd din nord-vestul țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în jumăta
tea de nord a țării, unde vor cădea 

în producție în domenii de interes 
comun.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, iar din partea 
ungară de Bird Joszef, ministrul co
merțului exterior.

Au fost de față Vasile Răuță, vice
președinte al C.S.P.. reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. precum și Gybrgy Biczo, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

★
Joi dimineața, la sosirea in Capi

tală. ministrul comerțului exterior al 
Republicii Populare Ungaria a fost 
salutat, pe aeroportul Otopeni, de 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Gyorgy 
Biczo și membri ai ambasadei ungare.

în cursul după-amiezii, Biro Joszef, 
ministrul comerțului exterior al 
R.P. Ungare, a părăsit Capitala.

(Agerpres)

de științe medicale
clinică. Vor fi dezbătute o seamă de 
comunicări privind considerațiile 
asupra cauzelor accidentelor de cir
culație rutieră, implicațiile consumu
lui băuturilor alcoolice in producerea 
acestora, particularități ale acciden
telor rutiere la copii, rezultatele unor 
cercetări privind epidemiologia acci
dentelor de circulație etc. Tot pe 
această temă va fi organizată o masă 
rotundă în cadrul căreia cadre me
dicale cu o bogată experiență in do
meniul cercetării științifice vor 
dezbate aspecte referitoare la crite
riile de apreciere a capacității de 
conducere auto.

(Agerpres)

pozionul „România în relațiile cu 
statele lumii”. La Casa armatei din 
Tg. Mureș a fost prezentat un recital 
de poezie și un montaj coregrafic, in
titulat „Unire-n cuget și simțiri", iar 
la Casa de cultură din stațiunea bal
neară Sovata s-a desfășurat specta
colul literar „Te slăvim Românie pă- 
mint strămoșesc". Manifestări dedi
cate aceluiași eveniment au mai găz
duit peste 30 de localități mureșene.

o La Biblioteca județeană și la 
Școala generală nr. 1 din Drobeta 
Turnu-Severin au fost vernisate ex
poziții de publicații, fotografii și fo
tocopii ce redau aspecte ale înfăp
tuirii actului politic al Unirii Prin
cipatelor Române, aspecte ale parti
cipării maselor din Oltenia la reali
zarea Unirii, ecoul Unirii pe plan in
ternațional. La casele de cultură din 
Orșova, Baia de Aramă. Strehaia.și 
Vinju Mare, la căminele din Corcova, 
Eșelnița, Rogova, Șimian. din nu
meroase alte așezări mehedințene au 
avut loc simpozioane, expuneri, seri 
literare, montaje de versuri dedicate 
acestui important eveniment din 
viața poporului român.

e în județul Arad au fost organi
zate o suită de manifestări politice 
și cultural-educative. La Chișineu- 
Criș, Lipova. Curtici, Pincota și la 
Clubul tineretului din Arad au fost 
prezentate expuneri pe această ternă, 
urmate de montaje literar-muzicalelși 
coregrafice. Manifestări similare — jla 
Siria. Pecica, Nădlac, la cluburile în
treprinderilor de vagoane și textilă 
U.T.A. din Arad.

o La casele de cultură și căminele 
culturale din județul Vîlcea au loc Io 
serie de manifestări politice și cul
tural-educative — sub genericul 
„Unirea în_ conștiința istorică româ
nească" — între care se numără și ex
poziția de carte și facsimile de pe do
cumente legate de Unirea Principa
telor Române, deschisă in sala mare 
a Bibliotecii municipale din Rimnicu- 
Vilcea.

(Agerpres)

Dintre sportivii din R.P.D. Coreea
nă se distinge Pak-Yang-Sun, cam
pioană mondială in proba de simplu 
feminin la Calcutta in 1975, a cărei 
participare la întreceri sporește iniei— 
resul amatorilor de tenis de masă 
pentru acest important turneu inter
național.

în schimb, vor absenta jucătoarea 
vest-germană Henriksen și iugosla
vul Surbek. indisponibili în ultimul 
moment din motive medicale.

Reamintim școlarilor și studenților 
că au acces liber în sala Floreasca 
in toate zilele de întreceri.

doua oară. în clasament conduce
Hartston cu 1,5 puncte.

HOCHEI
Pe patinoarul din Miercurea Ciuc 

s-a disputat aseară meciul de hochei 
pe gheață dintre selecționatele de ju
niori ale României și Bulgariei. Scor 
7—2 (3—0, 3—0, 1—2) pentru hocheiștii 
români.

VOLEI
La Heidelberg a luat sfirșit turneul 

feminin de volei pentru calificare la 
Jocurile Olimpice. Victoria a revenit 
.selecționatei R. D. Germane, care va 
juca la Montreal alături de forma
țiile Japoniei, U.R.S.S., Coreei de 
Sud, Cubei, Ungariei, Perului și 
Canadei.

precipitații locale, mai ales sub formă 
de lapoviță și ploaie. în rest, precipi
tații izolate. Vint potrivit, temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, iar maximele între 
zero și io grade. La munte, ninsoare 
viscolită. în București : Vreme relativ 
caldă la început, apoi în răcire ușoa
ră. Cerul va fi schimbător, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt moderat, tem
peratura ușor variabilă.
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BEIRUT

Acord de încetare a focului
S-a convenit asupra principiilor fundamentale pentru o soluțio

nare politică a conflictului
BEIRUT 22 (Agerpres). — Preșe

dintele Libanului, Suleiman Fran- 
gieb a anunțai joi, că părțile inte
resate au convenit asupra unui nou 
acord de încetare a focului și a prin
cipiilor fundamentale pentru o solu
ționare politică a conflictului, care 
se menține de nouă luni. în această 
tară

în declarația prezidențială se ara
tă că acordul prevede formarea unu:

comitet militar suprem care să su
pravegheze încetarea luptelor și re
venirea la viața normală. Comitetul, 
indică declarația, include reprezen
tanți ai forțelor armate ale Libanu
lui. Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și ai forțelor ar
mate siriene.

în aceeași zi. s-a anunțat intrarea 
in vigoare, cu începere de la ora 
18.00 GMT. a acordului de încetare a 
focului.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
în problema Orientului Mijlociu

NAȚIUNILE UNITE 22 - Cores
pondentul nostru transmite : Miercuri 
dupâ-amiază. in Consiliul de Secu
ritate au continuat dezbaterile asupra 
situației din Orientul Mijlociu, inclu
siv a problemei palcstinone.

Reprezentantul Libiei. Mansur Kik- 
hia. a apreciat in cuvintul său hotă- 
rirea Consiliului de Securitate de 
invita reprezentanții Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei ca re- 
flectind atit schimbările profunde 
care au avut loc in opinia membrilor 
organizației internaționale fată de 
problema palestineană. cit si răspun
sul favorabil dat cererilor pentru res
pectarea drepturilor legitime ale po- 
po ului palestinean.

Subliniind aceeași idee, ambasado
rul Sudanului. Mustafa Medani. a 
declarat că Adunarea Generală a 
O.N.U.. adaptindu-se la circumstan
țele in schimbare si la realitățile noi 
din Orientul Mijlociu, a reafirmat 
drepturile legitime ale ponorului pa- 
lestinean. inclusiv dreptul la auto
determinare. independență națională 
și suveranitate : ca atare — a spus 
vo~bitorul — a sosit timpul ca și Con- 
siliul de Securitate să adopte aceeași 
atitudine pozitivă.

Ambasadorul Bulgariei la Națiuni
le Unite. Ghero Grozev. a insistat 
asunra opiniei că statu quo-ul din 
Orientul Mijlociu nu poate constitui 
un substitut al unei păci juste și du
rabile. bazate ne rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate si Adunării Gene

rale. care trebuie aplicate in totalita
tea lor și de către absolut toate păr
țile interesate. Vorbitorul s-a pro
nunțat in favoarea reluării cit mai 
curind posibil a Conferinței de pace 
de la Geneva, cu participarea tu- 
Juror reprezentanților popoarelor din 
Orientul Mijlociu.

Reprezentantul Tunisiei la O.N.U., 
Rachid Driss. a subliniat datoria 
Consiliului de Securitate de a adopta 
o decizie in care să se specifice clar 
două puncte esențiale : retragerea 
completă a trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate prin forța 
armelor și măsuri pentru crearea 
unui stat arab palestinean. indepen
dent și suveran.

Reprezentantul Ungariei. Imre 
Uollai. a relevat necesitatea convo
cării cit mai curind posibil a Confe
rinței de pace de la Geneva, la care 
să se asigure participarea. în condiții 
de deplină egalitate, a tuturor părți
lor interesate, inclusiv a reprezen
tanților Organizației pentru Elibera
rea Palestinei

Reprezentantul Poloniei, Henryk 
Jaroszek. a declarat că poziția țării 
sale față de problemele aflate in 
dezbaterea Consiliului de Securitate 
are Ia bază retragerea Israelului in 
interiorul granițelor sale, crearea 
unui stat palestinean și asigurarea 
dreptului la existentă. în cadrul unor 
granițe sigure și recunoscute, pen
tru toate statele din regiune, fără 
nici o excepție.

agențiile de presă
La Varșovia s-au încheiat lu

crările celui de-al VII-lea Congres 
al Partidului Țărănesc Unit din Po
lonia. care a stabilit rolul partidului 
in realizarea programului de dezvol
tare a economiei naționale poloneze, 
elaborat de cel de-al VII-lea Con
gres al P.M.U.P Congresul a apro
bat o serie de modificări ale statu
tului partidului, legate, in special, de 
adaptarea structurii organizatorice la 
noua impărțire administrativ-terito- 
rială a țârii Congresul a ales noul 
Comitet director al partidului. în 
funcția de președinte al Comitetului 
a fost reales Stanislaw Gucwa.

derul acestei formațiuni politice este 
acuzat de activitate ilegală deoarece 
a cerut abrogarea reglementării reac
ționare cunoscute sub numele de 
..decretul excepțional nr. 9“. prin 
care regimul dictatorial sud-coreean 
urmărește reprimarea necruțătoare a 
tuturor celor ce se opun politicii sale 
antipopulare. în urma aplicării pre
vederilor acestui decret, în Coreea 
de sud au fost pină acum întemni
țate citeva sute de persoane.

Primul ministru al Gre
ciei, Constantin Karamanlis, care a

sosit, in vizită oficială la Cairo, a 
avut o primă rundă de convorbiri cu 
președintele Anwar Sadat. Au fost 
examinate probleme ce privesc rela
țiile bilaterale, printre care evoluția 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. La întrevedere au partici
pat. de asemenea, primul ministru 
egiptean. Mamdouh Salem, miniștrii 
de externe ai Egiptului și Greciei. 
Ismail Fahmi și. respectiv, Dimitrios 
Bitsios. precum și alte persoane ofi
ciale

Primul ministru al Maro
cului, Ahmed Osman, a sosit 
miercuri într-o vizită oficială la La 
Valletta. El va avea convorbiri cu 
premierul Dom Mintoff. asupra unor 
probleme ce privesc relațiile comer
ciale bilaterale. Printre problemele 
internaționale ce vor fi abordate de 
cei doi șefi de guvern se află situa
ția din Mediterană și evoluția eveni
mentelor din Orientul Apropiat.

Președintele Comitetului
special al O.N.U. pentru a-
partheid, Jeanne Martin Cissee

DJAKARTA : Reuniunea pregătitoare a conferinței 
U.N.C.T.A.D. subliniază

Imperativul creării unei noi ordini 
economice internaționale

A

DJAKARTA 22 (Agerpres). — în 
capitala Indoneziei s-au încheiat lu
crările unei conferințe la nivel mi
nisterial, la care au luat parte re
prezentanți din 23 de țări asiatice 
in curs de dezvoltare, aparținind 
„grupului celor 77". în documentul 
final adoptat de participant! se sub
liniază necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
avînd Ia bază respectarea egalității, 
suveranității și cooperării reciproc-a- 
vantajoase între state, indiferent de

orinduirea lor social-economică. 
Participanții au evidențiat necesita
tea creării condițiilor pentru înlătu
rarea decalajului economic între ță
rile. dezvoltate din punct de vedere 
industrial și statele în curs de dez
voltare.

Reuniunea, organizată sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, se 
înscrie in cadrul pregătirilor celei 
de-a patra sesiuni a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare, programată pentru luna mai 
anul acesta, la Nairobi.

Guvernul R.P.D. Laos 
a recunoscut Republica Populară 
Angola, anunță un comunicat oficial 
difuzat la Vientiane.

Primul ministru al Fran

(Guineea), a protestat impotriva in
tervenției forțelor sud-africane in 
Angola. Luind cuvintul în cadrul re
uniunii comitetului. Jeanne Martin 
Cissee a cerut retragerea imediată 
a trupelor sud-africane din Angola, 
arătind că nu există nici o rațiune 
care să justifice acest nou act de 
agresiune al regimului minoritar ra
sist de la Pretoria.

ței, Jacques Chirac, este așteptat
intr-o vizită oficială in India. El va
avea convorbiri cu președintele In
diei. Fakhruddin Aii Ahmed, primul 
ministru. Indira Gandhi, și membri
ai guvernului de la Delhi referitoa
re la dezvoltarea relațiilor comercia
le. extinderea cooperării bilaterale și 
uncie probleme internaționale de in
teres comun.

Convorbiri intre reprezentanții 
partidelor politice portugheze și ai 
Mișcării Forțelor Armate, in vederea 
revizuirii Acordului constituțional, 
semnat de cele două părți, au debu
tat miercuri la Lisabona. La prima 
rundă au participat membrii unei 
comisii ad-hoc a Consiliului Revolu
ției și o delegație a Partidului Socia
list Portughez.

Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a anunțat consti
tuirea unui Consiliu legislativ con
sultativ — organism din care urmea
ză să facă parte conducători ai con
siliilor regionale, membri ai guver
nului, precum și reprezentanți ai șe
fului statului. Consiliul, care va dis
pune de prerogative în domeniul le
gislativ. urmează să se pronurfțe și 
să aprobe recomandările guvernului 
in materie.

Autoritățile de la Seul au 
organiza* un proces împotriva lui 
Kim En Sam. președintele Noului 
Partid Democratic, principalul partid 
de opoziție din Coreea de sud. Li

Lucrătorii din transpor
turile publice din Israel se 
află. începînd de miercuri. în grevă, 
declanșată în sprijinul revendicărilor 
lor de îmbunătățire a condițiilor de 
viață. Greva a început după ce un 
proiect de lege propus de guvern a 
fost respins de Comitetul financiar 
din Knesset (parlament).

Comisia C.E.E. a
mandat din partea Consiliului minis
terial al C.E.E. să înceapă convorbi-

Actualități 
din țările socialiste 

BERLIN; Complexul Falkenberg
Pe terenul situat în

tre strada Falkenberg 
și aleea Busch, din 
cartierul berlinez Weis- 
sensee, sînt in plină 
desfășurare lucrările 
pentru construirea u- 
nu> nou complex de 
locuințe. în total vor 
fi ridicate aici 787 de 
apartamente pentru a- 
proximativ 2 400 de lo
catari. Potrivit planu

rilor. complexul va cu
prinde, de asemenea, o 
școală medie pentru 
învățămîntul politeh
nic — cu 26 de clase 
și o sală de gimnasti
că, o clădire pentru 
creșă și grădiniță de 
copii, o casă de odihnă 
cu 280 de locuri. O 
hală comercială cu o 
suprafață de 700 mp 
va oferi tot ce este

necesar locatarilor. în 
jurul unui mic lac, 
aflat pe teritoriul com
plexului, se va ame
naja un parc cu tere
nuri de joacă pentru 
copii și unul de sport.

întregul complex ur
mează să fie dat in 
folosință la sfirșitul 
anului 1977.

C. VARVARA

CAPRICIIL
R. S. CEHOSLOVACA

Pe întreg teritoriul Cehoslovaciei 
vremea continuă să fie deosebit de 
capricioasă. Ploaia. însoțită de descăr
cări electrice — fenomen neobișnuit 
pentru luna ianuarie — alternează cu 
viscolul. în timp ce in Munții Tatra 
zăpada căzută în ultimele zile a blo
cat circulația pe mari porțiuni, izo- 
lind stațiuni de odihnă, in Cehia și 
Moravia se menține de mai multe 
zile pericolul inundațiilor. Pe de altă 
parte, vintul. care bate în rafale pu
ternice din primele zile ale anului, a 
pricinuit mari pagube. Calcule incom
plete arată că numai pierderile sufe
rite de fondul forestier se ridică la 
cel puțin 6 milioane metri cubi masă 
lemnoasă.

R. F. GERMANIA
Mareea neobișnuit de puternică a 

determinat, miercuri, scufundarea na
vei de coastă vest-germane ..Alt
mark". in urma izbirii sale de cheiul 
portului Hamburg. Echipajul vasului 
a fost salvat. Pe de altă parte. în 
timpul fluxului a fost inundată cea. 
mai mare parte din zona portuară a 
orașului amintit. Autoritățile au or
ganizat evacuarea a circa 450 de per
soane.

E VREMII
JAPONIA

' în ultimele zile. în mai multe zone 
muntoase din insulele Honshu și 
Hokkaido, arhipelagul japonez, ninso
rile au fost deosebit de abundente, 
provocind întreruperea traficului fe
roviar. Marți au fost suspendate 167 
de trenuri, iar miercuri alte 84. lu- 
indu-se. totodată. măsuri urgente 
pentru deszăpezire și ajutorarea pa
sagerilor rămași în vagoanele blo
cate între stații.

Serviciile meteorologice apreciază 
că sînt cele mai mari căderi de ză
padă din ultimii 12 ani în aceste re
giuni nipone.

La originea acestui fenomen stau 
deplasările unor mari mase de aer 
rece venind dinspre continent și care, 
in afara ninsorilor, au dus la scăde
rea temperaturii. în orașul Nayoro, 
din insula Hokkaido, inregistrindu-se 
temperaturi de minus 24 de grade.

INDONEZIA
Ploile torențiale care s-au abătut 

asupra Indoneziei după 1 ianuarie au 
provocat puternice inundații în unele 
zone din capitala țării. Djakarta. 
Peste 100 000 persoane au fost afec
tate de această calamitate.

o

Manifestări consacrate 
celei de-a 55-a aniversări 

a P. C. Italian
ROMA 22 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în întreaga Ita
lie, organizațiile Partidului Comu- 
riist Italian sărbătoresc în aceste zile 
cea de-a 55-a aniversare de la fon
darea P.C.I. între manifestările care 
s-au desfășurat în numeroase loca
lități din țară, o semnificație aparte 
a avut-o adunarea organizată la In
stitutul de studii comuniste „Palmi- 
ro Tbgliatti“ de Ia Frattochie. Luind 
cuvintul în cadrul adunării, preșe
dintele P.C.I., Luigi Longo, s-a re
ferit pe larg la drumul parcurs de 
detașamentul comuniștilor italieni 
de-a lungul celor 55 de ani, la lupta 
P.C.I. pentru reînnoirea democratică 
și socialistă a Italiei.

La manifestarea organizată la Li
vorno a luat cuvintul Nilde Jotti, 
membră a Direcțiunii P.C.I., iar la 
Torino a vorbit Paolo Bufalini. mem
bru al Direcțiunii, secretar al C.C. 
al P.C.I. Au avut loc. de asemenea, 
adunări la Reggio-Emilia. Arezzo. 
Rovigo și în alte localități. Ziarul 
„l’Unită" a apărut duminică în edi
ție specială.

® B S ® @ ® B 
transmit:

rile cu India și Bangladesh în vede
rea reglementării problemelor ce pri
vesc comerțul cu iută, in cadrul 
unui nou acord comercial. C.E.E. 
propune reducerea treptată, pină la 
înlăturarea definitivă, a taxelor va
male la acest produs, iar partenerii 
ar urma să accepte un plafon de li
vrări, care să fie majorat anual cu 
10 la sută.

Preturile cu amănuntul 
în S.U.fî. au crescut cu 0,5 la 
sută in ultima lună a anului trecut, 
conform datelor publicate la Wa
shington. de Ministerul Muncii. A- 
ceasta face ca rata anuală a inflației 
in 1975 să fie de peste 7 la sută. 
Deși rata inflației este relativ scă
zută in raport cu anul 1974, cînd a 
Înregistrat nivelul-record de 12.2 la 
sută, totuși și acest procent este con
siderat ridicat, deoarece in cea mai 
mare parte a perioadei postbelice 
prețurile in S.U.A. au crescut anual 
intre 2 și 3 la sută.

Un avion de tipuI »Mystere- 
20", aparținind forțelor aeriene ale 
Franței, s-a prăbușit joi. in apro
piere de Rambouillet. Cei patru 
membri ai echipajului și-au pierdut 
viața.

HANOI

Pregătiri în vederea 
alegerilor generale 
pe întregul Vietnam

HANOI 22 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc o consfătuire a mem
brilor Cancelariei primului ministru 
al R.D. Vietnam și a Comitetului 
Central al Frontului Patriei din Viet
nam, in cadrul căreia au fost dezbă
tute probleme legale de viitoarele 
alegeri generale pentru Adunarea 
Națională a întregului Vietnam re- 
unificat.

în cadrul reuniunii. Xuan Thuy, 
secretar al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Comitetului permanent al 
Adunării Naționale a R.D. Vietnam, 
a subliniat importanța deosebită a 
viitoarelor alegeri, menționind că ele 
vin să confirme dorința întregului 
popor vietnamez de a se edifica un 
Vietnam unic, socialist. Vorbitorul a 
adresat organelor de partid și admi
nistrative ale R.D. Vietnam, organi
zațiilor de masă și obștești apelul 
de a depune activitatea politică și 
organizatorică necesară desfășurării 
cu succes a alegerilor.

★
SAIGON 22 (Agerpres). — în ca

drul unei ceremonii desfășurate la 
Saigon. Comitetul administrativ mi
litar al orașului a încredințat pute
rile sale Comitetului popular revolu
ționar. al cărui președinte este Vo 
Van Kiet — anunță agenția V.N.A.

★
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Statele Unite trebuie să recunoască 
diplomatic Vietnamul, a declarat, 
miercuri, senatorul democrat ameri
can George McGovern, care s-a 
înapoiat recent dintr-un turneu prin 
mai multe capitale din Asia. El a 
subliniat, totodată, că Statele Unite 
nu trebuie să încerce să izoleze Viet
namul. așa cum au. procedat în cazul 
Cubei.

REYKJAVIK
Reluarea negocierilor 

islandezo-britanice
REYKJAVIK 22 (Agerpres). — Pri

mul ministru islandez, Geir Ilall- 
grimsson a anunțat că a acceptat 
invitația Marii Britanii de a face o 
vizită la Londra pentru reluarea ne
gocierilor in problema cunoscută sub 
denumirea de „războiul codului". 
Data vizitei nu a fost stabilită. 
Acceptarea invitației survine după 
retragerea navelor militare britanice 
din zona națională islandeză de 
pescuit. Surse citate de agenția 
U.P.I. informează că Marea Britanie 
și-a redus la 110 000 tone anual cota 
cerută pentru flota pescadoarelor 
engleze, cifră care se situează însă 
la distanță de nivelul maxim pe care 
Islanda este dispusă să il accepte — 
40 000 tone.

QUITO

VARȘOVIA: Ocrotirea
Numeroase între

prinderi industriale 
din bazinul silezian 
dezvoltă o rețea pro
prie de unități medi
cale, creind minisana- 
torii cu aparatură mo
dernă și personal ca
lificat. Ele sint desti
nate. în primul rind. 
tratării unor maladii 
cardiovasculare. pre
cum și a bolilor profe
sionale. Asemenea u- 
nități medicale func
ționează de un timp 
în unele bazine minie
re. rezultatele activi

tății lor fiind deosebit 
de apreciate de mi
neri. De o largă popu
laritate se bucură, 
de asemenea, sana
toriul combinatului 
metalurgic din Dom- 
browa Gornicza, care 
va marca în curind 
două decenii de exis
tență, singurul sana
toriu din Polonia in 
care oamenii se tra
tează fără a întrerupe 
procesul de producție. 
Pacienții se află in sa
natoriu 16 ore din cele 
24. în timpul curei, li 
se asigură încadrarea

sanatatii
A

in primul schimb de 
lucru, după amiezile 
fiind supuși tratamen
tului medical. în felul 
acesta muncitorii com
binatului. paralel cu 
participarea activă la 
procesul de producție, 
au posibilitatea să-și 
îngrijească sănătatea. 

Sanatoriul dispune 
de numeroase secții — 
fizioterapie. balneo
logie. inhalații etc. 
asigurînd anual trata
ment curativ pentru 
840 mineri.

Gh. CIOBANU

PRAGA: Renumele unui combinat
Există în partea 

centrală a Cehoslova
ciei, în Moravia, un 
oraș cunoscut atît în 
această țară, cit și 
dincolo de granițele 
ei sub numele de „o- 
rașul încălțămintei" 
Pentru că aici, la Gott- 
waldov, combinatul 
„Svit“ și-a răsfirat u- 
nitățile sale pe aproa
pe o sută de hectare 
și pentru că această 
mare întreprindere re
alizează aproape două 
treimi din producția 
totală de încălțăminte 
a țării. Se poate afir
ma că întreaga popu
lație a orașului parti

cipă, intr-un fel sau 
altul, la viața și acti
vitatea acestei unități 
industriale.

De altfel, la Gott- 
waldov se produc 
2 000 tipuri de încăl
țăminte pentru fe
mei, bărbați și copii, 
din care peste 65 la 
sută sînt destinate ex
portului. în laboratoa
rele combinatului a 
fost pusă la punct re
țeta de fabricare a 
unei piei artificiale 
care, atit ca durabili
tate, cît și ca aspect, nu 
este cu nimic mai pre
jos decît cea naturală.

în halele de fabrica

ție te întîmpină o lu
me a benzilor rulante 
care se intersectează, 
formind un impresio
nant păienjeniș meta
lic. Gradul de mecani
zare și automatizare a 
procesului de produc
ție. nivelul tehnic al 
mașinilor și instala
țiilor (produse în ace
lași oraș), înalta cali
ficare a muncitorilor 
și buna organizare a 
producției permit rea
lizarea a 6 perechi de 
încălțăminte în fiecare 
secundă.

C. PRISĂCARU

PHENIAN : Performanța pescadoarelor
încă din primele 

zile ale acestui an. lu
crătorii de pe flotilele 
de pescadoare ale 
R.P.D. Coreene, care 
iși desfășoară activita
tea in largul litoralu
lui estic al țării, au 
realizat o performan
ță deosebită. într-o 
singură zi. aceste echi
paje au obținut canti
tatea record1 de 20 400 
de tone de pește, ci

fră care marchează o 
creștere de 4 300 de 
tone față de recordul 
precedent, stabilit la 
finele anului trecut. 
Succese deosebite au 
obținut pescarii între
prinderilor piscicole 
din Sintciang și Yan- 
ghwa, din provincia 
Hamkyeung de sud, 
care in unele cazuri au 
capturat cite 300—400 
de tone de pește zil

nic de fiecare pesca
dor folosit. La reali
zarea acestor rezulta
te au contribuit ope
rațiunile de detectare 
științifică a bancurilor 
de pești și imbinarea 
eficientă a diferitelor 
procedee de pescuit, 
implicind folosirea u- 
nor utilaje diversifi
cate

G. BONDOC

Noi date despre planeta Venus
MOSCOVA 22 (Ager

pres). ■— in cele trei 
luni, de funcționare pe 
orbită in jurul planetei 
Venus, stafia cosmică 
automată Venus—9" 
a efectuat 46 de rotații 
in jurul planetei cu 
același nume, iar „Ve
nus— 10“ — 44 rotații. 
Măsurătorile realizate 
cu ajuttorul aparatelor 
optice plasate la bor
dul celor două stații 
au oferit noi date, po

trivit cărora norii de 
pe Venus s-au dovedit 
a fi mult mai străvezii 
decit norii planetei 
noastre.

In trecut, unii astro
nomi au observat o lu- 
miniscență a acelei 
părți a planetei unde 
domnește noaptea. 
Spectrometrele foto- 
electrice de mare 
sensibilitate instalate 
pe „Venus—9“ și pe

„Venus—10“ înregis
trează cu precizie 
spectrul acestei lumi
nozități. El se compune 
dintr-o serie de linii 
de radiație, a căror 
intensitate crește mult 
la marginea planetei. 
Analiza acestui efect 
arată că luminozitatea 
se formează intr-un 
strat relativ îngust, si
tuat, probabil, la mari 
altitudini.

DE LA CORESPONDENȚII :NOȘTRI:

Măsuri pe linia continuității 
guvernamentale

La aproape două 
săptâmini de la schim
bările care au avut 
loc in conducerea de 
stat a Ecuadorului — 
demisia președintelui 
Guillermo Rodriguez 
Lara și constituirea 
unui „Consiliu suprem 
de guvernămînt", in 
frunte cu viceamiralul 
Alfredo Poveda Bur- 
bano — majoritatea 
observatorilor latino- 
americani apreciază 
că. în general, va fi 
continuată orientarea 
inițiată în februarie 
1972. cind forțele ar
mate au preluat pu
terea.

în analizele și co
mentariile cu privire 
la schimbările aminti
te se relevă că aces
tea au avut loc in 
condițiile unor difi
cultăți economice și 
politice care trebuiau 
înfruntate cu o formu
lă de guvernare meni
tă să asigure contro
lul situației. Expri- 
mindu-se mulțumiri 
generalului Rodriguez 
Lara pentru serviciile 
aduse țării prin exer
citarea funcției de pre
ședinte al republicii, 
intr-o declarație poli
tică a consiliului se 
subliniază că noul re
gim va urmări „dina
mizarea activității pu
blice pentru atingerea 
obiectivelor stabilite in 
planul de acțiune al 
forțelor armate", do
cument de bază al gu
vernării inaugurate în 
1972.

Este cunoscut că în 
ultimele luni s-au în
tețit atacurile și ma
nevrele forțelor con
servatoare de dreapta

împotriva guvernului, 
a măsurilor adoptate 
de acesta în cei pa
tru ani de cind s-a 
aflat la putere. în a- 
ceastă perioadă a fost 
promovată o politică 
de apărare a interese
lor naționale în secto
rul industriei petrolie
re —■ principala avuție 
a țării — s-a început 
punerea în aplicare a 
unui program de re
formă agrară, s-au ob
ținut unele realizări 
notabile pe pl'gn so
cial (accesul mai larg 
la învățămint. ocroti
rea sănătății ș.a.) ; in 
același timp, pe plan 
extern, guvernul și-a 
manifestat atașamen
tul la cauza indepen
denței și suveranității 
naționale, la afirma
rea dreptului la dez
voltare de sine stătă
toare a popoarelor pe 
continentul latino-a- 
merican și in lume. 
Grupările economice și 
politice potrivnice a- 
cestei evoluții au ur
mărit sabotarea refor
melor și. in ultimă in
stanță. revenirea la pu
tere a forțelor guver
nante din trecut.

în fața situației pro
vocate de escalada ac
țiunilor dreptei, la 7 
ianuarie guvernul a 
demisionat, acțiune ur
mată de demisia pre
ședintelui Lara. Dreap
ta a scontat pe un 
„vid" al puterii — 
pentru ocuparea căruia 
se pregătise timp în
delungat. dar consti
tuirea Consiliului su
prem de guvernămînt și 
reafirmarea de către 
acesta a obiectivelor 
politice stabilite de

forțele armate în 1972, 
a intenției de a se 
„rectifica ceea ce se 
cere a fi îndreptat și 
a se dezvolta tot ce a 
lăsat bun guvernul 
președintelui Lara", 
dovedesc că aceste aș
teptări nu s-au împli
nit. Totodată. Consi
liul a decretat amnis
tierea a 16 deținuți po
litici implicați in ten
tativa eșuată de lovi
tură de stat de la 1 
septembrie anul tre
cut. Hotărirea nu-1 
include însă pe con
ducătorul puciului de
jucat, generalul Gon
zalez Alvear, refugiat, 
în momentul lichidă
rii rebeliunii milita
re, la Ambasada chi- 
liană din Quito, iar in 
prezent aflat în exil 
în Chile.

Comentînd actuala 
situație, ziarul „EL 
UNIVERSAL" clin 
Quito pune în eviden
ță caracterul construc
tiv al apelului lansat 
de Consiliul suprem 
pentru unirea tuturor 
eforturilor in realiza
rea sarcinilor de pro
pășire a patriei, sub
liniind că „au avut loc 
schimbări de persoane, 
nu schimbări in siste
mul politic".

Primele acte ale noii 
conduceri de stat re
prezintă indicii a ceea 
ce observatorii denu
mesc „linia continuită
ții". La 17 ianuarie, 
întreprinderea ,,An
con", care timp de 
cinci decenii a fost 
controlată de o compa
nie străină, a trecut in 
proprietate de stat. 
Totodată, a fost ratifi
cată hotărirea guver
namentală anterioară,

care (pe baza articolu
lui 25 din legea refor
mei agrare) prevede 
exproprierea pămin- 
turilor necultivate in 
proporție de 80 la 
sută.

Aceste măsuri, se 
apreciază intr-o decla
rație a P.C. din Ecua-

ROMA

Implicațiile
Comentatorii politici 

din capitala Italiei fac 
o legătură directă in
tre deprecierea mone
dei naționale și criza 
de guvern care, la mai 
bine de două săplă- 
mini de la declanșare, 
continuă să nu-și gă
sească solutionarea. 
De miercuri diminea
ță, ..piața monetară" 
a Italiei este 'închisă. 
Decizia a fost adop
tată de guvern la ca
pătul unei zile în care 
deprecierea lirei a de
pășit „nivelurile de si
guranță". în ultimele 
săptămini. lira a pier
dut teren în raportu
rile de schimb cu va
lutele străine — mai 
ales față de dolar și 
de monedele comuni
tății vest-europene — 
depășind recordul în
registrat în martie 
1975. în comparație cu 
februarie 1973, cind 
s-a decis libera fluc
tuație. lira a atins 
marți punctul cel mai 
scăzut al devaloriză
rii : 21,01 la sută. Mi
nistrul tezaurului, E- 
milio Colombo, a de
clarat că măsura de a 
închide bursele a fost 
necesară pentru a opri 
hemoragia de valută, 
în primul rind dolari. 
De altfel, criza econo
mică a determinat, in 
ultima vreme, o scă
dere masivă a rezer
velor de devize străi
ne. tendință căreia i

dor. dovedesc că prin
cipiile care au călăuzit 
activitatea guvernului 
anterior continuă să 
rămină in vigoare. 
Partidul comunist, con
tinuă declarația, se 
pronunță cu hotărire 
impotriva tendințelor 
cercurilor oligarhice și

forțelor imperialiste 
de a-și recăpăta pozi
țiile in economia na
țională și sprijină toa
te măsurile guvernului 
îndreptate spre trans
punerea in viață a as
pirațiilor poporului.

Eugen POP

scăderii cursului lirei
s-au adăugat cheltuie
lile Băncii Italiei pen
tru susținerea la burse 
a cursului lirei. Chiar 
de la începutul acestui 
an scăderea cursului 
lirei italiene a silit 
autoritățile bancare «ă 
scoată din tezaur 516 
milioane dolari, acțiu
ne rămasă insă fără 
efect. La aceasta se 
mai adaugă o a- 
devărată „fugă a 
capitalurilor" din Ita
lia către exterior, pre
cum și efectuarea la 
bursă a unor operați
uni speculative, apre
ciate de guvern ca 
avînd „dimensiuni in
acceptabile".

„Criza de guvern și 
nivelul scăzut al li
chidităților monetare 
— remarcă ziarul «l’U- 
nită» — au încurajat 
manevrele speculative, 
atit de natură finan
ciară, cit și politică". 
Cert este că scăderea 
bruscă a cursului lirei 
intervine intr-un mo
ment marcat de difi
cultățile serioase prin 
care trece economia 
Italiei (scăderea pro
ducției, șomaj, infla
ție) și care s-au re
percutat în mod di
rect asupra poziției li
rei. Intr-adevăr. ob
servatorii subliniază 
că nu există, practic, 
nici un plan guverna
mental precis de re
lansare economică, iar 
in zona industrială din

nordul țării, peste 40 
de mari întreprinderi 
sint amenințate de fa
liment. Totodată, re
cesiunea în industrie 
ar putea provoca spo
rirea numărului șome
rilor, care a și depășit 
cifra de 1.2 milioane.

Pe de altă parte, e- 
courile venite din ca
pitalele Pieței comune 
reflectă temeri față de 
o eventuală reacție in 
lanț. Astfel, în cercu
rile comunitare de la 
Bruxelles se estimea
ză că există posibili
tatea unei noi devalo
rizări de facto a lirei 
italiene, cu importan
te repercusiuni mai 
ales in ce privește 
mecanismul de func
ționare al „Pieței co
mune agricole".

între timp, la Roma 
se consideră că scă
derea cursului lirei, 
după cum scrie „II 
Messaggero". „va con
diționa solutionarea 
crizei politice". Din 
acest punct de vedere, 
este apreciat ca im
portant faptul că noua 
rundă de convorbiri a 
premierului desemnat. 
Aldo Moro. n-a dus la 
o ruptură, ci. dimpo
trivă, pare să fi des
chis anumite posibili
tăți în vederea găsirii 
unor soluții care să 
permită ieșirea din 
impas.

Radu BOGDAN

DE PRETUTINDENI
• PENTRU PURITATEA 

AERULUI. Constructorii mos- 
coviți au încheiat, zilele aces
tea, lucrările la cel mai înalt 
coș din capitala sovietică. Este 
vorba de coșul termocentralei 
Ismailovo. inalt de 245,50 metri. 
Pe cerul Moscovei, gigantul este 
întrecut doar de turnul de tele
viziune de la Ostankino. Pano
rama care se deschide de la 
înălțimea sa este superbă. Dar 
nu acesta a fost motivul con
strucției coșului, ci grija pentru 
puritatea aerului. După cum au 
arătat specialiștii, datorită înăl
țimii coșului, gradul de poluare 
a atmosferei pe o mare zonă 
din jur a fost apreciabil redus.

• CALUL REDIVIVUS.
Căzut în uitare, calul își reca
pătă valoarea pentru fermierii 
australieni. în anii din trecut, 
pe întinsul cimpiilor Australiei 
rolul cailor ca mi jloc de locomo
ție pentru paznicii vitelor a fost 
preluat de autovehicule și mo
tociclete. Or, in condițiile rece
siunii și scumpirii carburanților, 
asemenea „mijloace moderne" 
au devenit nerentabile. Interve
nind. intre timp, și o secetă per
sistentă. pentru lungile depla
sări ale vitelor, în căutarea te
renurilor prielnice pășunatului. 
se apelează din nou, masiv, la 
cai. Reinvie, astfel, o imagine 
tradițională : oamenii călare, 
printre nori de praf, in spatele 
turmelor nesfîrșite.

• COMPUTERUL Șl 
AFECȚIUNILE PSIHICE. 
Clinica de psihoterapie a Uni
versității din Pisa (Italia) și-a 
îmbogățit, recent, dotarea cu un 
modern computer IBM 370. care 
permite prelucrarea unui număr 
practic nelimitat de informații 
și date cu privire la afecțiunile 
psihicului. Computerul se dove
dește de mare folos Ia exami
narea multidimensională a ma
ladiilor psihice, stabilirea unui 
diagnostic cît mai exact — una 
din principalele dificultăți în 
psihiatrie — și a unui tratament 
adecvat.

• DIN NOU DESPRE 
NESSIE. Guvernul britanic 
va lua măsuri de protejare a 
faimosului monstru de la Loch 
Ness — dacă pină la urmă se 
va dovedi că totuși există 1 — a 
declarat William Ross, secretar 
de stat pentru Scoția, in cursul 
unei dezbateri animate din Ca
mera Comunelor ca urmare a 
neliniștii exprimate de către un 
deputat conservator. Ross a pre
cizat că dacă există probe cu 
privire la existența unor anima
le sălbatice în lac și ele au ne
voie de protecție se vor adopta 
măsurile necesare. Mai multi 
deputați. scrie A.F.P., au mers 
și mai departe. cerînd pur și 
simplu ca Nessie să fie declarat 
ca aparținind patrimoniului na
țional.

• ȚESĂTURI ANTIBAC
TERIENE. La Centrul de cer
cetări științifice din New Or
leans. S.U.A., se află in curs de 
elaborare o tehnologie specială 
pentru fabricarea de țesături 
antibacteriene. destinate confec
ționării lenjeriei de pat din spi
tale. pansamentelor, halatelor 
personalului medical ș.a. Oa
menii de știință americani con
sideră că astfel de materiale vor 
putea fi utilizate și la confecțio
narea îmbrăcăminții obișnuite. 
Proprietățile antibacteriene ale 
noilor țesături se vor conserva 
timp îndelungat, ele menținin- 
du-se chiar și după zece spă
lări. afirmă autorii acestei des
coperiri.

• AVERTISMENT. pină 
la data de 1 februarie, a. c„ in R.F. 
Germania, toate pachetele de ți
gări urmează a fi prevăzute cu 
o banderolă avind înscrise can
titățile de nicotină și gudron ale 
mărcii respective. Această mă
sură face parte dintr-o largă 
campanie de informare și aver
tizare asupra pericolelor fuma
tului.

• SCĂDEREA NATA
LITĂȚII ÎN FRANȚA. î" 
ultimii doi ani s-a semnalat o 
scădere accentuată a natalității 
in Franța, relevă un raport al 
Institutului național de studii 
demografice. în 1975 s-au în
registrat circa 750 000 de naș
teri față de 199 217 in 1974. 
Indicele natalității a fost in 
1965 2.84. in 1974. 2,10 și. in fine, 
anul trecut 1.9 — cel mai mic 
clin întreaga perioada postbelică. 
Agenția France Presse, care 
transmite știrea, subliniază că o 
tendință similară s-a înregistrat 
și in Marea Britanie, R.F.G., 
S.U.A.. Canada. In bună măsură, 
această situație este strîns le
gată de criza economică. de 
creșterea șomajului și a infla
ției. care sporesc incertitudinea 
zilei de miine.

• „VENEȚIE SUBTE
RANĂ". „Ponora" este o re
numită grotă bulgară, aflată în 
județul Vrața. Din peștera pro- 
priu-zisă. cu o lungime de 
200 metri, se ramifică numeroa
se galerii, multe încă necerce- 
late. Din loc in loc. ele formea
ză săli subterane bogate în sta
lactite și stalagmite, de cele 
mai diferite forme. Autoritățile 
locale au elaborat un plan care 
prevede transformarea grotei 
într-o veritabilă „Veneție sub
terană".

• STIMULATOR DE 
RESPIRAȚIE. La Universita
tea din Viena a fost construit 
un stimulator destinat pacien- 
tilor cu defecte respiratorii pe 
bază nervoasă. Aparatul, care 
la nevoie poate fi implantat, 
stimulează, pe rind. atît mușchii 
care contribuie la respirație, cit 
și nervii respectivi. Metodele 
folosite pină acum, care acțio
nau numai asupra mușchilor 
duceau la oboseala acestora.
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