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Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut ca, Ia deschiderea 

lucrărilor celui de-al VI-lea Congres al coopera
ției de consum, să vă adresez dumneavoastră, 
participanților la congres, tuturor lucrătorilor și 
membrilor cooperativelor de consum din țara 
noastră, un călduros salut din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Guvernului Republicii Socia
liste România, precum și din partea mea per
sonal.

Congresul dumneavoastră are loc la încheierea 
cu succes a cincinalului 1971—1975 și la începutul 
noului cincinal 1976—1980, care marchează in
trarea într-o etapă nouă, superioară, de dezvol
tare economico-socială a tării, ale cărei sarcini și 
obiective au fost stabilite de istoricele hotărîri 
ale Congresului al XI-lea al partidului.

în cincinalul care a trecut, poporul nostru a ob
ținut noi și mari realizări în dezvoltarea forțelor 
de producție, în creșterea avuției naționale și ri
dicarea, pe această bază, a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregii națiuni. La aceste 
realizări au adus o contribuție activă și milioa
nele de membri și lucrători din cadrul coopera
ției de consum — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — care și-au îndeplinit în bune 
condiții sarcinile ce le-au revenit în aprovizio
narea oamenilor muncii de la sate, în sporirea și 
diversificarea serviciilor către populație, aducînd 
o contribuție prețioasă la dezvoltarea schimbu
lui dintre oraș și sat.

Pentru toate aceste rezultate, adresez tuturor 
membrilor și lucrătorilor din domeniul coopera
ției de consum calde felicitări și le urez noi și noi 
succese în întreaga lor activitate.

Actualul cincinal pune în fața întregii țări un 
amplu program de activitate economico-socială ; 
va continua aplicarea fermă a politicii de indus
trializare socialistă, se va dezvolta și moderniza 
agricultura, se va realiza un important volum de 
investiții, vor fi larg introduse în producție cuce
ririle științei și tehnicii avansate. Toate acestea 
vor crea noi condiții pentru ridicarea gradului de 
civilizație și înflorire economică și socială a tutu
ror județelor și localităților tării, pentru creșterea 
bunăstării întregului nostru popor.

Realizarea în bune condiții -a acestui iVast pro
gram cere unirea tot mal strînsă a forțelor și 
energiilor creatoare ale întregului nostru popor, 
organizarea exemplară a* muncii și ridicarea la 
un nivel superior .a activității în toate domeniile 
vieții economice și sociale. în acest cadru, sarcini 
deosebit de însemnate revin și cooperației de con
sum. .Unitățile cooperației de consum pot — și 
trebuie — să aducă o contribuție importantă la 
realizarea obiectivelor economice ale planului 
unic de dezvoltare, participînd într-o măsură 
sporită la constituirea fondului central, la satis
facerea în condiții tot mai bune a cerințelor con
sumului interh și asigurarea unor disponibilități 
pentru export, la aprovizionarea populației sătești 
cu mărfuri tot mai variate și de bună calitate, la 
valorificarea tot .mai largă a unor resurse și po
sibilități locale, în vederea sporirii și diversifică
rii producției de bunuri de consum. Prin întreaga 
sa activitate, cooperația de consum trebuie să

aducă o contribuție prețioasă la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru de ridicare eco
nomică și socială a satului, de apropiere treptată 
a condițiilor de viață și de civilizație de la sate 
de cele de la orașe.

O preocupare de prim ordin a tuturor coopera
tivelor, a uniunilor județene, a CENTROCOOP tre
buie 'să o constituie îndeplinirea exemplară a sar
cinilor noi ce revin cooperației de. consum ca ur
mare a măsurilor stabilite privind dezvoltarea 
producției agricole vegetale și animale în 
gospodăriile populației și valorificarea mai 
corespunzătoare și sigură a acesteia, prin lichi
darea unor paralelisme care s-au manifestat în 
acest domeniu. în această direcție, CENTROCOOP, 
uniunile județene și toate unitățile cooperației de 
consum trebuie să ia măsuri hotărîte pentru a 
asigura îndeplinirea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor încredințate privind preluarea în exclu
sivitate a achizițiilor și contractărilor de păsări, 
ouă, legume și alte produse de la gospodăriile 
populației. Unitățile cooperației de consum tre
buie să dea dovadă de spiriț de inițiativă și capa
citate organizatorică, stimulînd șr dezvoltînd inte
resul populației de la sate de a crește și contracta 
un număr sporit de animale și păsări, de a dez
volta producția de legume, pomicultura și viticul
tura, asigurînd valorificarea la maximum a multi
plelor posibilități existente în fiecare . localitate, 
în fiecare gospodărie și contribuind, pe această 
cale, la buna aprovizionare a orașelor, a clasei 
muncitoare cu produse agroalimentare.

în scopul sporirii și diversificării producției de 
bunuri de consum, îndeosebi alimentare, cooperația 
de consum trebuie să dezvolte într-o măsură mult 
mai mare decît pînă acum activitățile de prein- 
dustrializare a legumelor și fructelor, de prelu
crare a laptelui și a altor produse mult solicitate 
de populație — activități care se pot realiza în 
majoritatea județelor. Totodată, ea este chemată 
să asigure în măsură sporită valorificarea resur
selor de materii prime locale, a deșeurilor, să 
dezvolte producția materialelor de construcții, de 
îmbrăcăminte și încălțăminte, producția de arti
zanat, aducînd astfel o contribuție tot mai mare 
la sporirea și îmbogățirea fondului de marfă des
tinat atit consumului intern, cît și exportului.

Potrivit prevederilor-planului nafiopal, în actua
lul cincinal urmează ca volumul desfacerilor de 
mărfuri prin unitățile cooperației de consum să 
crească cu peste 43 la sută, respectiv cu 80 mi
liarde lei — ceea ce creează condiții pentru o 
bună aprovizionare a populației de la sate. CEN
TROCOOP, uniunile județene și celelalte organiza
ții ale cooperației de consum vor trebui să asigure 
o cît mai bună gospodărire și repartizare a aces
tui însemnat fond de marfă, astfel ca în toate 
localitățile rurale să se asigure desfacerea unui 
sortiment larg de produse, de bună calitate, care 
să satisfacă în condiții tot mai bune cerințele va
riate ale populației sătești. în toate unitățile coo
perației de consum trebuie să se asigure o bună 
servire a populației, să se desfășoare un comerț 
civilizat» Totodată, unitățile cooperației de con
sum trebuie să depună toate eforturile pentru a 
dezvolta, extinde și diversifica activitățile presta
toare de servicii, care să poată răspunde într-un

mod cît mai corespunzător exigențelor noi puse 
de dezvoltarea satului contemporan, îndeosebi 
cele privind întreținerea și repararea bunurilor de 
folosință îndelungată, precum și satisfacerea altor 
cerințe de viață ale populației rurale, asigurînd 
în acest scop meseriași bine pregătiți și baza teh- 
nico-materială necesară.

în concordanță cu programul de sistematizare 
a localităților, cooperația de consum trebuie să se 
preocupe în mod susținut de amplasarea cît mai 
judicioasă și de modernizarea rețelei comerciale 
și unităților prestatoare de servicii, a atelierelor 
de producție, astfel ca acestea să poată satisface 
cît mai corespunzător cerințele tuturor cetățenilor 
de pe raza localităților respective.

în vederea îmbunătățirii continue a întregii sale 
activități, cooperația de consum trebuie să acorde 
o atenție deosebită asigurării, pregătirii și ridi
cării calificării lucrătorilor din rețeaua sa comer
cială și de servicii pentru populație.

Potrivit politicii generale a partidului, de adîn- 
cire a democrației socialiste în țara noastră, este 
necesar să se asigure antrenarea largă și efectivă 
a cooperatorilor la conducerea și buna organizare 

■ a activității, la buna gestionare ? avutului orga
nizațiilor cooperatiste. în toate unitățile coopera
tiste trebuie să se exercite un control exigent și 
sistematic asupra modului î>- care este organizată 
activitatea, să se vegheze la respectarea legilor 
statului, să se manifeste o grijă deosebită pen
tru dezvoltarea și apărarea avutului obștesc, pen
tru întronarea unui puternic spirit de ordine și 
disciplină în îndeplinirea sarcinilor încredințate.

Cooperația de consum trebuie să realizeze o co
laborare și conlucrare tot mai strînsă — atît la 
nivel central, cît și pe plan local — cu Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de Producție 
și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugă
rești, pentru soluționarea mai bună a problemelor 
legate de prelucrarea și valorificarea unor resur
se, precum și pentru o delimijare mai precisă a 
sarcinilor și folosirea mai rațională a forțelor în 
activitatea de dezvoltare a producției și de apro
vizionare a populației cu bunuri de consum și 
servicii.

îmi exprim' convingerea'că Organizațiile coope
ratiste vor face totul pentru a-și îndeplini cu cin
ste toate aceste sarcini de mare răspundere ce le 
revin, că vor aduce o contribuție tot mai însem
nată la înfăptuirea prevederilor cincinalului, lâ 
dezvoltarea economico-socială a tuturor localită
ților patriei, la satisfacerea în condiții tot mal 
bune a cerințelor oamenilor muncii. Sînt încredin
țat că lucrătorii cooperației de consum din țara 
noastră își vor uni tot mai strîns eforturile și se 
vor încadra cu rezultate tot mai bune în activi
tatea întregului nostru popor pentru transpunerea 
în viață a mărețului Program al partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism, de ridi
care a patriei pe culmi tot mai înalte de civiliza
ție și progres.

Cu această convingere, urez succes deplin lu
crărilor congresului ! Vă doresc tuturor noi și mari 
realizări în activitatea viitoare, multă sănătate și 
fericire!

ț
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• Deschiderea lucrărilor 9 Darea de seamă a Consiliului Uniunii Centrale 

a Cooperativelor de Consum

In acest an, din fondurile cooperativelor de producție

Noi complexe sanatoriale
pentru țăranii cooperatori

în stațiunile balneoclimatice
© Pînă în 1980 — alte aproape 20 de baze proprii de 
tratament ® îmbunătățiri în sistemul de distribuire

a biletelor

în 1975, Casa de pen
sii și asigurări socia
le a UNCAP a con
tractat pentru mem
brii cooperatori și 
pensionarii proveniți 
din rîndul acestora 
peste 50 000 de locuri 
în baze de tratament 
și odihnă ale Minis
terului Sănătății și 
Ministerului Turismu
lui. Acestora li s-au 
adăugat și cele peste 
3 000 locuri asigurate 
în complexele sanato
riale proprii construi
te în cursul anului 
trecut la Olănești (100 
locuri pe serie), la 
Sărata-Monteoru (190 
locuri).

Pe baza 
conducerii 
din aprilie 
privire la unele mă
suri de îmbunătățire 
a condițiilor de viață 
ale membrilor coope
rativelor agricole de 
producție, Uniunea 
Națională a analizat 
nu de mult atît mo
dul în care se asigu
ră trimiterea la tra
tament a 
lor, cît și 
se vor 
pentru 
unor noi baze proprii 
In stațiunile balneo
climatice. în legătură 
cu aceste probleme.

hotărîrii 
partidului 
1971. cu

cooperatori- 
acțiunile ce 
întreprinde 
dezvoltarea

tovarășul Ștefan Popa, 
vicepreședinte al Ca
sei de pensii și
asigurări sociale a
UNCAP, ne-a relatat 
că — după analiza a- 
mintită — s-ail stabi
lit măsuri menite să 
îmbunătățească actua
lele reglementări pri
vind acordarea bilete
lor. Totodată, s-a sta
bilit ca la toate coo
perativele agricole și 
la dispensarele medi
cale comunale să se 
afișeze locurile repar
tizate cooperativelor, 
profilul stațiunilor, iar 
pe bilete să se com
pleteze funcția și lo
cul de muncă al be
neficiarului. De la a- 
celași interlocutor am 
aflat, de asemenea, că 
preocupările UNCAP 
și ale uniunilor jude
țene pentru asigura
rea unor condiții tot 
mai bune de trata
ment se amplifică atît 
pentru anul 1976, cît 
si pentru întregul cin
cinal. Creșterea nu
mărului de locuri se 
datorește faptului că 
anul acesta vor fi 
construite, amenajate 
și date în folosință 
din fondurile C.A.P.- 
urilor noi complexe 
sanatoriale — cu
pacitate totală de 1 250

locuri pe serie — în 
stațiunile Buziaș. La
cul Sărat. 1 Mai, Co- 
vasna, Geoagiu, Bala
— Mehedinți. Bizușa
— Sălaj ș.a. Pînă la 
sfîrșitul acestui an. 
numărul total al ba
zelor sanatoriale pro
prii construite din 
fondurile C.A.P. se va 
ridica la 11.

Conform programu
lui stabilit de Uniu
nea Națională a Coo
perativelor Agricole de 
Producție, în actualul 
cincinal se vor con
strui din fondurile 
C.A.P. noi complexe 
sanatoriale proprii în 
stațiuni 
pentru 
lor curative — Mo- 
neasa, Herculane. Te- 
chirghi'ol. Pucioasa. 
Șovata ș.a. Ceea ce 
înseamnă că. prin rea
lizarea acestor edificii, 
pînă la sfîrșitul cin
cinalului. numărul 
membrilor cooperatori 
care-si vor putea în
griji sănătatea în baze 
sanatoriale ale Casei 
de pensii și asigurări 
sociale a UNCAP va 
cunoaște creșteri tot 
mai mari de la un an 
la altul.

recunoscute 
proprietățile

ca-
C. PRIESCU

Prestigiul dobîndlt de colectivul întreprinderii bucureștene „Automatica" se 
datorează, desigur, și atenției. deosebite acordate calității ireproșabile a 
produselor realizate, lată un moment semnificativ din timpul verificării unui 
nou lot de panouri de comandă automată în secția a IV-a de montaj electric

Un succes a! constructorilor

de autocamioane brașoveni

Autocamionul

cu nr. 400000

gata de drum
Ieri, constructorii de autocamioane 

din Brașov au înregistrat un succes 
de prestigiu : realizarea celui de-al 
400 000-lea autocamion de la începutul 
activității lor. Astăzi, la fiecare 6 
minute, de pe banda de montaj co
boară un autocamion. în prezent, în
treprinderea din Brașov produce o 
gamă largă de autovehicule cu capa
cități cuprinse între 2,5 tone și 19 
tone, formate din 19 tipuri de bază, 
în circa 55 variante cu peste 500 spe
cificații, gamă care în anii actualu
lui cincinal va fi lărgită sub aspec
tul capacităților și puterilor. Demn 
de subliniat este și faptul că pe auto- 
șasiurile produse la Brașov se reali
zează un mare număr de autovehicu
le speciale : de la autobasculante, 
troleibuze, autocisterne, autofrigo- 
rifice, automacarale și pînă la 
autobuze și microbuze. Chiar din 
acest început de an constructorii de 
autocamioane brașoveni își mobil.i- 
zează forțele pentru a transpune în 
viață sarcinile ce le revin în actua
lul cincinal. Indicațiile date, cu pri
lejul ultimei vizite de lucru în între
prindere. de către secretarul general 
al partidului, privind ridicarea în 
continuare a nivelului tehnic al pro
ducției, creșterea competitivității au
tocamioanelor românești, . sporirea 
ponderii autocamioanelor echipate" cu 
motor Diesel, a căror producție' va 
trebui să crească în acest an cu 
peste 80 la sută față de anul trecut, 
constituie sarcini de onoare pentru 
întreg colectivul de muncă brașo
vean. (Nicolae Mocanu).

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea programului ideologic al partidului

PADUREA
podoabă a munților noștri, mare avuție a poporului,

Am pășit încrezători și fermi, cu 
forțe proaspete, cu gînduri mari în 
noul cincinal. Am pornit cu convin
gere, cu toată energia la înfăptuirea 
proiectelor îndrăznețe, a obiectivelor 
grandioase în toate domeniile — eco
nomic, social, cultural — care decurg 
din Programul partidului, din Di
rectivele Congresului al XI-lea. Ma- 

"i con-

varii și dezvoltării patrimoniului sil
vic — avu(ie a întregului popor — 
valorificării sale calitativ superioare 
in condițiile unei exploatări rationa
le și asigurării refacerii pădurilor, a 

a

rea operă 
structivă ce o în
treprindem 
conducerea parti
dului impune gos
podărirea judici
oasă, superioară 
a bogățiilor natu
rale ale țării, a- 
cest obiectiv si- 
tuîndu-se în cen
trul 
lor 
partidului și sta
tului, ca o pro
blemă majoră a 
dezvoltării Româ
niei în etapa actuală și în viitor. în
tre acestea, pe un loc prioritar se 
află ocrotirea, conservarea și dezvol
tarea fondului forestier.

Deosebita atenție pe care condu
cerea partidului și statului nostru, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o acordă păstrării, dezvoltării și bu
nei gospodăriri a pădurilor este eloc
vent ilustrată de proiectul Progra
mului de măsuri pentru conservarea 
și dezvoltarea fondului forestier în 
perioada 1976—2010. Elaborat în lu
mina orientărilor definite cu clari
tate și rigoare științifică de secreta
rul general al partidului, programul 
cuprinde, într-o concepție unitară, 
ansamblul de măsuri și acțiuni ce 
se impun în scopul apărării, conser-

sub

preocupan- 
conducerii

protecției mediului înconjurător, 
faunei cinegetice și piscicole.

Pentru județul nostru, prevederile, 
acțiunile înscrise în program vor

început și în Vrancea după 1948. prin 
elaborarea amenajamentelor silvice. 
De-a lungul anilor s-au efectuat lu
crări de oprire a fenomenelor de 
eroziune, de împăduriri, refaceri de 
arborete, a început să se facă mai 
multă ordine în gospodărirea pădurii.

Situația s-a schimbat mult după 
1968. Atunci, la

al P.C.R.
Simion DOBROVICI,

prim-setretar al Comitetului județean Vrancea

avea un efect binefăcător direct, în- 
trucît pădurile reprezintă în Vrancea 
una din cele mai importante bogății 
naturale.
suprafață 
respectiv 
județului, 
pe ansamblul țării. Ca și în alte zone 
ale țării, pădurile de pe aceste stră
bune meleaguri au cunoscut, pe tim
puri, exploatări iraționale, dezas
truoase. înainte de 1944, în bazi
nele Putna, Tișița, ..Zăbala, Nă- 
ruja, Motnău, Rîmna, mii de hec
tare au fost rase, dezgolindu-se 
versanți întregi cu pante abrupte, 
lăsîndu-se solul pradă fenome
nelor de eroziune. Acțiunea de re
facere și dezvoltare a pădurilor a

Fondul forestier ocupă o 
totală de 182 000 hectare, 
38 Ia sută din teritoriul 
față de 27 la sută cît este

Un nou ansamblu de blocuri din Oradea — Oradea-vest Foto : E. Dichiseanu

ETICA MUNCII Si opinii
Moment obișnuit de pro

ducție : trebuiau executate, 
în avans la export, 25 de 
grupuri de sudură. Timpul
— extrem de scurt. Echipa 
lui Stanciu Emil își mobi
lizase toate resursele. Cu 
toate acestea, singură, 
n-avea șanse să dovedeas
că. „Și atunci — aflăm de 
Ia Ion Neciu, șef de echipă
— deși nu intra în obligația 
noastră de serviciu, ca să 
spun așa, am sărit cu toții 
să dăm o mină de ajutor 
vecinilor. Am luat noi 100 
de capote din planul lor și 
le-am confecționat. Peste

■ planul nostru, se-nțelege.
Și astfel, cele 25 de gru
puri în avans la export au 
fost gata la vreme...".

Alt moment cotidian :
„Nu o dată se string la 

montaj multe piese, com
pletează un alt șef de e- 
chipă. Cu toate că nu sîn- 
tem de meserie montori, 
deși fiecare dintre noi a- 
vem planul nostru, ne su
flecăm mînecile și lucrăm 
«alături», cot la cot. cu cei 
aflați în impas, pînă ce 
producția intră și aici in 
ritmurile ei normale".

Și un alt episod, dintre 
sutele de episoade, firești, 
și de aceea, poate, neînre
gistrate în nici o statistică

aici, la întreprinderea de 
mașini electrice București : 
„Ieri, nu mai tîrziu decît 
ieri, s-a ivit, tot așa, o ur
gență, relatează același Ion 
Neciu. Fiecare a înțeles 
că-i vorba de un efort în 
plus și astfel am dus lu
crul la bun sfîrșit". „Deci

urmă, reia interlocutorul 
nostru, tot așa, cînd se ivea 
cîte o problemă de pro
ducție, veneau directorul, 
secretarul de partid, secre
tarul U.T.C., președintele 
de sindicat să ne lămu
rească pe îndelete că e ne
voie de un efort în plus.

pentru ce și pentru cine 
muncește".

Conștiința acestui adevăr 
se afirmă peste tot, ca o 
veritabilă forță de produc
ție. Cînd fiecare, Ia locul 
său de muncă, înțelege că 
rezultatele eforturilor lui 
se regăsesc, sub numeroase

Beneficiarii
totul a decurs simplu, a- 
.dăugăm noi. I-ați lămurit 
pe oameni că este nevoie 
de acest efort, și..." „Ba n-a 
fost nevoie de nici o lămu
rire, ne întrerupe șeful de

Acum ? Uitați : sîntem la 
început de an, de cin.- 
cinal. E firesc să avem 
sarcini mai mari. E fi-

■ resc să ni se ceară mai 
mult, deoarece și întreprin-

întruchipări, în existența 
sa, în viața țării, crește și 
dorința de a realiza mai 
mult, de a produce mai 
bine, mai repede, mai eco
nomic. Conștiința acestei

echipă. Ne-am înțeles din- 
tr-o privire...".

Traversăm împreună hala' 
de construcții metalice. Loc 
de unde începe drumul in 
tară și în lume — în peste 
50 de țări, din toate conți-. 
nentele — al motoarelor 
asincrone românești, al . locul de producție», cum
grupurilor de sudură și zic eu adesea. Altfel, cum
convertizoare, pentru lumi- r ne-am înțelege dintr-o sin- 
nă și forță etc. „Cu ani in gură privire ? Fiecare știe

derea s-a dezvoltat necon
tenit, s-a modernizat. Dar 
să nu scăpăm din calcul 
nici faptul că oamenii n-au 
stat pe loc. Au 'progresat, 
s-au perfecționat profesio
nal. în același timp «au 

. devenit mai conștienți pe

realități este generatoare 
de nebănuite energii, sti
mulează spiritul novator; 
hotărîrea fermă de autode- 
pășire. Tocmai de aceea 
Codul etic îndeamnă pe toți 
comuniștii să stăruie pen
tru înțelegerea, de către 
fiecare om al producției 
materiale și spirituale, a 
scopului înalt căruia îi este 
destinată munca tuturor —

dăruită înfloririi patriei, 
prosperității poporului.

Pentru ce și pentru cine 
muncim 1 Iată o posibilă 
f ormulare-test.Test pe 
care l-am și întreprins in 
secția de construcții meta
lice. Și am reținut urmă
toarele argumente :

Gheorghe Duminică, 50 
de ani, din care 20 consa- 
crați „motoarelor electrice 
românești"-: „Ani de zile 
mi-am dorit o casă. A mea, 
personală. Mi-am cumpă
rat-o aici, în Militari, pe 
Bulevardul Păcii. Cum își 
împodobește omul casa 
lui ? Cît mai îngrijit, nu ? 
Să-i facă viața plăcută, mai 
frumoasă. Dar o parte din 
viața noastră o trăim aici, 
în întreprindere. în cea de-a 
doua noastră casă. De care 
ne simțim la fel de legați 
ca și de căminul nostru. Pe 
care o îngrijim .la fel. Cu
rățenie și ordine, 
se vede, sînt peste 
uitați-vă și la cei 
bancurile de lucru 
lumina zilei, lingă 
Au pus flori. Au tras apa 
cu furtunul, să le ude me
reu. Eu zic că toate astea

precum 
tot. Dar 
care au 
mai la 
ferestre.

Ilie TĂNĂSACHE
(Continuare în pag. a IlI-a)

. indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
o comisie guver
namentală a în
treprins un studiu 
complex, multi
lateral privind 

. folosirea rațională 
a fondului funciar 
din zona montană 
a Vrancei. Pro
blemelor privind 
refacerea și gos
podărirea păduri
lor li s-au acor
dat o atenție spe
cială, fondul fo
restier 

sută din
montană și depresio-

reprezen- 
teritoriultînd 65,5 la 

aflat în zona _______  .
nară a județului. în lumina indicații
lor conducerii partidului, a recoman
dărilor primite, am elaborat un cu
prinzător program de măsuri în ve
derea împăduririi mai rapide, intro
ducerii în circuitul economic a tere
nurilor degradate, extinderii în cul
tură a speciilor repede crescătoare, 
executării lucrărilor de întreținere, 
raționalizării exploatării, gospodări
rii mai bune și valorificării supe
rioare a materialului lemnos.

Corespunzător acțiunilor inițiate la 
nivelul județului, toate comunele 
și-au elaborat planuri proprii de mă
suri care au fost dezbătute, îmbunătă
țite și aprobate în adunări populare. 
Periodic, biroul și secretariatul comi
tetului județean de partid au anali
zat modul în care se înfăptuiesc mă
surile stabilite. Am efectuat aseme
nea analize la fața locului, în co
mune ca Vidra, Paltin, Soveja, Nă- 
ruja, ne-am deplasat în păduri, la 
gurile de exploatare și pe șantierele 
de împădurire din sectoarele Putna, 
Milcov, Zăbala și altele. Mii de oa
meni au participat, an de an, sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, la mari acțiuni de refacere 
a pădurilor, hotărîți să redea munți
lor Vrancei frumusețea mantiei pă
durilor. .

In ultimii 5 ani a fost împădurită 
o suprafață de 13 309 hectare, din 
care peste 2 200 hectare pe terenuri 
total degradate. Pentru consolidarea 
verSanților și stingerea torenților, 
s-a executat un mare volum de te
rase, gărdulețe, baraje și alte lucrări 
speciale. în 11 perimetre împrejmuite 
pentru ameliorare — printre care An- 
dreiașu, Reghiu. Broștenl, Toianu, 
Valea Sării — fenomenele de ero
ziune au fost stăvilite. Au fost intro
duse în cultură și extinse rășinoa- 
sele, care reprezintă 62 Ia sută din 
totalul împăduririlor efectuate în ul
timii cinci ani. De asemenea, a fost 
luată inițiativa înființării unor plan
tații speciale pentru lemn de celu
loză din rășinoase și foioase moi. în 
prezent avem asemenea culturi pe o

(Continuare în pag. a Il-a)
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FAPTUL ORGANIZAREADIVERS impune participarea permanentă a întregului colectiv
O componentă fundamentală, o exigență majoră a cincinalului re

voluției tehnico-științifice — dictată de sarcinile mari calitativ superi
oare ce stau în fața economiei naționale în acest an și in Întregul cin
cinal — o constituie organizarea științifică a producției și a muncii.

Bucuria 
de a trăi

La S atu-Mare a fost dat In fo
losință un modern cămin-spital 
destinat îngrijirii unor bolnavi 
care suferă de diferite infirmi
tăți. Ei au aici condiții dintre 
cele mai bune de viață, trata
ment și recreare. In mod expe
rimental s-a introdus metoda 
antrenării bolnavilor la diferite 
treburi ușoare, menite să le 
șteargă sentimentul de inutili
tate generat de anii de su
ferință și bătrinețe. In săli și 
saloane speciale, acești oameni 
care se considerau pînă acum 
niște „refuzați ai sorții", sau o 
„povară" pentru familii și socie
tate, confecționează cu o vădită 
plăcere diferite obiecte utile : 
pungi, coperți de cărți din poli
etilenă,, fețe de masă, broderii, 
împletituri, jucării. Primele re
zultate sint extrem de îmbucu
rătoare : bolnavii au devenit 
mai optimiști, mulțumiți că sînt 
folositori: Intr-un cuvint — se 
bucură de viață.

•?

Sus ancora!
Galați, sfîrșit de ianuarie. Mo

ment sărbătoresc. Despărțirea de 
școală a primei promoții a Li
ceului de marină din localitate. 
Cei 147 de absolvenți au fost 
conduși de toți elevii școlii pină 
în port. Aici, pe nava „Banat", 
a avut loc predarea ștafetei-sim- 
bol către colegii mai mici : o 
ancoră. Apoi, nava s-a desprins 
de țărm, cinstind primirea ab
solvenților în breasla marină
rească printr-o cursă de onoare 
în perimetrul portului. Cu pre
lungi semnale de sirenă, nava a 
anunțat tuturor vaselor din port 
cursa ei neobișnuită. Moment 
care a marcat, de fapt, nașterea 
unei noi tradiții 
bătrînul port al 
a promoțiilor de 
gătiți la Galați.

„Uneori organizarea științifică 
producției și a muncii poate 
adevărate minuni. în ce 
colectivul nostru, 
s-au concretizat, 
depășirea tuturor 
plan. 1975 a fost 
unitatea noastră, 
patru ani, s-a . putut mîndri cu 
ceastă performanță. Și în ■ această 
lună am obținut rezultate pozitive, 
semne ale unui debut de bun augur 
în noul cincinal. Cincinalul revoluți
ei tehnico-științifice înseamnă pen
tru noi, deopotrivă, cincinalul perfec
ționării continue a organizării pro
ducției și a muncii".

...Timp de aproape două ore, direc
torul întreprinderii de armături din 
oțel și fontă din Zalău, ing. loan 
Albu, ne-a vorbit, cu vădită pasiu
ne, despre ceea ce reprezintă pentru 
tînărul colectiv de aici promovarea 
formelor și metodelor de organizare 
științifică. La un moment dat inter
vine in discuție contabilul-șef, Ni- 
colae Ciovirnache : „Să nu credeți 
că ideile de organizare științifică 
s-au născut abia anul trecut. Nu, 
nicidecum ! Numeroși ingineri, teh
nicieni, maiștri și muncitori au făcut 
de-a lungul anilor propuneri menite 
să ducă la mai buna organizare a 
producției și a muncii. S-a zis însă 
că uzina este nouă și că e mai bine 
s-o lăsăm să funcționeze așa cum au 
gîndit-o proiectanții. Analizînd însă 
realitățile din secțiile de producție, 
pe baza indicațiilor date de către co
mitetul județean de partid, am trecut 
sistematic, cu forțele proprii, la or
donarea fabricației după un flux logic

a 
face 

privește 
aceste „minuni" 

în anul trecut, în 
indicatorilor de 

primul an în care 
tînără de numai 

a-

marinărești în 
Dunării : cea 

marinari pre-

Cine poate 
da relații»

Șeful miliției județene Praho
va, colonel Constantin Cătălin, ’ 
ne-a trimis pentru rubrica g 
noastră următoarea sesizare : 
„La data de 14 ianuarie 1976 a I 
fost accidentat mortal in stația . 
C.F.R.- Bușteni un bărbat in 
virstă de 30—35 de ani. Asupra 
victimei s-au găsit două bilete 
dg, „tren pe distanța Iași —■ Sf. “ 
Gheorghe. Biletele au fost fblo-~" 
sijțj la trenul 301J, care a șoșit . 
in,';,gara Bușteni in ziua de' ''14 
ianuarie, ora 5ji4j Victima era 
îmbrăcată intr-un palton nou 
din stofă cu desen in formă de 
spic. Același desen in formă de 
spic au și pantalonii de stofă, 
fără manșetă. Purta un pulover 
din lină bleumarin cu dungi ro
șii și pantofi negri nr. 42..." In 
încheierea adresei, șeful miliției 
prahovene ne scrie : „Vă rugăm 
să publicați la rubrica «Faptul 
divers» cele cîteva detalii, in 
speranța că cititorii ne vor a- 
juta la identificare".

și optim, urmărind în esență ca îa 
fiecare loc de muncă să se elimine 
timpul neproductiv, să se raționali
zeze consumul de muncă".

Ne-am notat cîteva dintre măsu
rile elaborate în uzină, in urma unei 
largi consultări a muncitorilor : s-a 
organizat turnătoria pe trei linii dis-

spectaculoasă realizare a tînărului co
lectiv din Zalău.

Oamenii de aici nu s-au mulțumit 
numai cu organizarea științifică a 
activității productive propriu-zise. Au 
îndrăznit și au izbutit să facă mai 
mult. Aici a fost pus în funcțiune, 
recent, un oficiu de calcul economic, 
dotat cu mașini „Felix" care prelu
crează date privind retribuirea mun
cii, decontarea consumurilor mate
riale, facturile pentru produsele fi
nite. întreprinderea a trimis la spe-

La întreprinderea de armături din oțel și fontă de la Zalău
tinete — fontă, oțel și neferoase ; în 
secția de prelucrări s-a trecut la fo
losirea mașinilor agregat, obținîn- 
du-se un randament de trei ori mai 
ridicat față de 
s-a reorganizat 
energetică prin 
liere speciale 
schimb, reparații ; s-a 
producția de SDV-uri, reducindu-se 
cu 50 la sută timpul de execuție al 
acestora.

Iar șirul acestor 
Care este cea mai 
mai eficientă, este 
Fiecare și toate la 
care și toate la un 
care din ele constituie o componentă 
a ansamblului de măsuri elaborate 
și aplicate in vederea obținerii unor 
randamente superioare în producție. 
Tocmai această seriozitate cu care 
s-au gîndit și elaborat măsurile de 
organizare științifică, perseverența cu 
care este urmărită aplicarea fiecă
reia în parte sînt poate cea mai

mașinile universale ; 
activitatea mecano- 

înființarea unor ate- 
pentru piese de 

reorganizat

măsuri continuă, 
importantă, cea 
greu de spus, 
un loc. Da, fie- 
loc, în.trucît fie-

cializare programatori pentru pregă
tirea lor în vederea trecerii, din anul 
viitor, la programarea ( producției cu 
ajutorul calculatorului.

Există aici, la întreprinderea de 
armături din Zalău, un flux continuu 
al organizării științifice. în perma
nență, comitetul de partid, conduce
rea întreprinderii solicită alte și alte 
sugestii de la muncitori, maiștri, in
gineri și economiști pentru a organi
za cit mai bine munca. Și această 
permanentă consultare a oamenilor 
oferă, in nu puține cazuri, soluții 
interesante pentru probleme mai 
complicate. Bunăoară, în acest an 
se prevede ca întregul spor de pro
ducție — de circa 14 la sută față de 
anul precedent — să fio obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Și, cum bine se știe, nu este 
ușor de atins o asemenea perfor
manță. Dar aici există certitudinea 
că prevederile planului vor fi reali
zate întocmai. Iar această certitudine 
constă tocmai în continuarea acțiu-

nii de organizare științifică. Nume
roase măsuri sînt în curs de aplica
re : finalizarea studiului privind tre
cerea pe celule de fabricație a tu
turor pieselor, reorganizarea atelie
rului de montaj — în vederea. intro
ducerii lucrului în flux, pe bandă.

Alte măsuri sint In curs de elabo
rare. Iar autorii lor sînt, in princi
pal, muncitorii, cei care lucrează 
direct în producție. La sugestia ingi
nerului loan Chifu, locțiitorul secre
tarului comitetului de partid, am fă
cut un sondaj în rîndul a 20 de mun
citori. Am adresat o singură întreba
re : „Ce propuneți pentru Îmbunătă
țirea organizării producției și * 
muncii în unitatea dv. De notat 
că am primit 20 de „răspunsuri con
sistente, demne de luat în seamă" — 
după cum au apreciat cîțiva specia
liști din întreprindere. Astfel, mun
citorul loan Păscuță propune redu
cerea tehnologiei de formare în bi
oxid de carbon, pe baza căreia s-ar 
putea obține economii suplimentare 
cu 5—10 Ia sută ; muncitorul loan 
Răducu sugerează organizarea mon
tajului în flux tehnologic, măsură 
care ar putea duce la creșterea pro
ductivității muncii cu 10 la sută ; 
muncitorul I. Galiș propune să se 
probeze toate corpurile de armături 
înainte de a se trece Ia montaj, pe 
această cale putîndu-se obține un 
spor de producție de 5 Ia sută.

Și așa mai departe, am putea con
semna numeroase alte măsuri gîndi- 
te și propuse de muncitori. Cu si
guranță că în programul de perfec
ționare a organizării producției și a 
muncii se va ține seama de aceste 
propuneri.

Viorel SALAGEAN 
Gheorghe RUSU

(Urmare din pag. X)

Pe un itinerar de odinioară al revizorului școlar... Mihai Eminescu

INTELECTUALII SATULUI
îmbogățesc viața spirituală a obștii

numărului, cadrelor didactice de la 
sate : în județul Iași, peste 5 000, față 
de 839 în anul 1938. Cadrele di
dactice reprezintă pretutindeni prin
cipalul coautor la acțiunile și iniția
tivele consiliilor populare locale vi- 
zlnd modernizarea și înnoirea zestrei 
școlare. îmbinarea mai strînsă a în- 
vățămîntului cu viața satului, îmbo
gățirea și /adîncirea procesului de 
culturalizare a maselor.

Construcția socialistă, ridicarea nî-

cetățenilor la curățirea pădurilor de 
resturi lemnoase, de crengi, de arbori 
căzuți sau rupți.

Programul județean prevede, de 
asemenea, înființarea unor plan
tații noi pe o suprafață de peste 
10 800 hectare. Din acestea, 3 700 
hectare se vor afla in perimetre 
supuse puternic eroziunii, 
date, scoase practic din 
economic, cum sint cele de la Stră- 
oane, Bîrsești, Vizamtea — Livezile. 
Tichiriș și altele. Și, desigur, pon
derea în noile plantații o vor avea 
speciile valoroase, repede crescătoare, 
cu productivitate înaltă, cum sînt : 
molidul, bradul, duglasul. Nu vor fi 
neglijate nici speciile valoroase de . 
paltin, frasin, tei, nuc, atît de soliei- 
tate pentru producerea furnirelor.

Ținind seama de necesitățile actua
le și de perspectivă ale economiei 
județului, ale economiei naționale, 
organele silvice vor fi îndrumate să 
stabilească și să aplice cele mai co
respunzătoare măsuri care să ducă la 
sporirea cantității de masă lemnoasă 
la hectar. în acest sens, se are în ve
dere refacerea pînă în 1995 a peste 
13 000. hectare păduri slab productive, 
prin executarea unui complex de lu- ' 
crări silviculturale. în pădurile astfel 
întreținute, producția de lemn va 
crește de 2—3 ori, iar proporția lem

nului de lucru în masa lemnoasă ex
ploatată va spori de la 30—40 la sută 
în prezent, la 75—80 la sută. în 
același scop, tot pînă în 1995 vor fi 
înființate culturi speciale pentru 

. lemn de celuloză pe o suprafață de 
circa 10 000 hectare, din care 9 500 
hectare cu. specii de rășinoase. Prin 
asemenea măsuri, precum și prin ex
tinderea lucrărilor silviculturale pe 
suprafețe tot mai mari, productivita
tea pădurilor vrîncene va crește, 
astfel incit se va realiza un spor al 
volumului masei lemnoase de circa 
140 000 mc anual.

Odată cu lucrările de refacere a 
pădurilor, se vor realiza, în mai mul
te etape, desigur, ample lucrări de 
sistematizare a rețelei hidrografice, 
de regularizare a cursurilor de apă, 
care vor avea ca efect stăvilirea fe- 

: nomepelor de eroziune. Chiar in acest 
■ cincinal "Vor începe lucrările de‘ 
regularizare, a; rîurilor Putna. Milcov, ■

suprafață de peste 3 100 hectare. S-a 
îmbunătățit și activitatea 
nere a plantațiilor tinere.

Concomitent, au fost 
măsuri hotărite pentru 
riguroasă a regimului normal de ex
ploatare a pădurilor. Putem aprecia 
că s-a pus capăt tăierilor anarhice, 
neeconomice. Totodată, a crescut 
preocuparea pentru valorificarea su
perioară a lemnului. în acest sens, 
prin organele și organizațiile de par
tid s-a desfășurat o susținută activi
tate politico-edifcativă, de generali
zare a tehnologiilor avansate de ex
ploatare, a experienței pozitive. Ca 
rezultat, indicele de utilizare a masei 
lemnoase a ajuns la 94,9 la sută la ră- 
șihoase și 72 la sută la fag. Crengile, 
resturile de material lemnos, care în 
urmă cu cîțiva ani se iroseau, sînt 
prelucrate astăzi superior la Focșani, 
în plăci fibnolemnoase.

Elaborarea proiectului de Program 
pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier a constituit pentru 
noi un prilej de analiză aprofundată 
a activității desfășurate în acest do
meniu de organele și organizațiile de 
partid, de consiliile populare, de co
lectivele de oameni ai muncii. Ne-am 
dat seama că, așa cum se arată în 
proiectul de Program, și la noi se 
mai manifestă încă destule neajun
suri. La unele guri de exploatare se 
mai fac tăieri neraționale, la altele se 
risipesc crengile, iar doborîturile de 
vînt, uscăturile nu se recoltează peste 
tot. Unele ocoale silvice nu execută 
corect noile plantații, altele nu orga
nizează la timp și bine lucrările sil
viculturale de degajare, 'curățire și 
rărire a pădurilor tinere.

Analizînd cu toată răspunderea ase
menea neajunsuri, tot ceea ce nu am 
făcut pînă în prezent, modul în care 
au fost tratate și exploatate pădu
rile pînă acum, înțelegem și mai bine 
necesitatea și oportunitatea proiec
tului Programului de măsuri pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier, aflat în dezbatere publică.. 
Biroul comitetului .județean de
părti8;'!(trrinfȘorganizațiile de partid, 
a organizat cu toți comuniștii, cu

.„cgilajțt.oanreiii ai., muncii, c 1__
dezbatere a proiectului de program, 
insistînd ca, prin prisma prevederilor 
cuprinse in acest document, să se 
analizeze stările de lucruri din fie
care comună, din fiecare unitate, să 
se stabilească măsuri concrete pen
tru înlăturarea neajunsurilor, pentru 
îndeplinirea în bune condiții a tutu
ror sarcinilor.

Pornind de la măsurile preconizate 
de proiectul de Program, la nivelul 
județului Vrancea au fost stabilite o 
serie de obiective. Un prim obiectiv 
prevede că, începind din acest cinci
nal, volumul tăierilor va fi cu 5 la 
sută mai mic decit posibilitatea nor
mală, pentru a crea astfel condiții de 
regenerare a pădurilor, de creștere a 
volumului exploatărilor în viitor. In 
compensație, vom acționa în vederea 
generalizării tehnologiilor noi de ex
ploatare și preindustrializare, pentru 
valorificarea superioară a masei lem
noase, pentru ca indicele de utilizare 
să crească Ia cel puțin 97 Ia sută la 
rășinoase și 82 la sută la fag. în acest 
scop, organele și organizațiile de 
partid vor organiza schimburi de 
experiență, vor intensifica munca po- 
litico-educativă in rîndurile munci
torilor forestieri, in vederea întăririi 
spiritului gospodăresc, a răspunderii 
pentru buna îngrijire a pădurilor. 
Totodată, prin consiliile populare vom 
organiza largi acțiuni de antrenare a

de întreți-

întreprinse 
respectarea

degra- 
circuitul

• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Oameni șl șoareci — 19,30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) : 
Capul — 19.
• Opera Română : Lakmă — 19,
• Teatrul de operetă : Leonard
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
• Teatrul „Lucia Stdrdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Intre noi doi n-a fost 
dectt tăcere — 19,30, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Puterea și Adevă
rul — .19,30.
0 Teatrul Mic : Nu sîntem Îngeri
— 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : întoarcerea la Micene
— 19,30, (sala. Studio) ; Sizwe 
Bansi a murit -» 19.
0 Teatrul Giuleștl : Spectacol de 
poezie și muzică românească — 
20.
0 Teatrul evreiesc de stat : Evrei
ca din Toledo — 19,30.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30. (sala Victoriei) : Ca- 
vâlpadă comediei — 19,30.
0 TSâtPuf „I. Vasileseu" : Labors*'»! 
H șl un sfert, concert — 19,30.

AțW.ăfl-blul artistic „Rapsodia 
rolpahă‘lr:'! Pe-un''picior de pffl’Rî 
19,30. '
0 Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 16, Aici zorile sint 
liniștite — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Ileana Slnziana — 17, 
(sala Academiei) : Sir șl elixir

comunei. Numeroși profesori sint 
propagandiști la învățămîntul de 
partid al membrilor cooperatori, după 
c.um unii agronomi sprijină activita
tea microcooperativelor agricole șco
lare. Cot la cot cu consătenii lor, și 
medicii, și agronomii, și profesorii au 
sprijinit construcția noului cămin 
cultural cu 400 de locuri, moderniza
rea drumurilor în centrul civic al co
munei și realizarea altor lucrări de 
larg interes cetățenesc, paralel cu o

x»'

Practic, astăzi, la noi aproape nu 
există domeniu al vieții economice și 

Isocial-culturale în care, consemnîn- 
du-se realizări și dezvoltări remar
cabile pe calea edificării socialiste, să 

Inu se sublinieze și contribuția — com
petentă, entuziastă, cu pronunțat simț 
gospodăresc și civic — a intelectua
lilor. Nu este deci de mirare 

I că, în dezbaterile prilejuite de 
Congresul consiliilor populare a- 

. șupra tuturor problemelor care ... Construcția socialistă, ridicarea ni- 
I vizează obiectivele, 'inițiativele, ac- .. Velului de trai, deschidere» spre tivi-
- -țiuniie mai importante ce-revin or- •-lizație și progres au făcut ‘necesară- 

ganelor administrației locale de stat, prezența activă in viaț» satului * nu- 
apa?- și aspecte privind’ ’contribuția'-^ meroși alți specialiști cu studii supe-  ■.* 
specialiștilor - fie ei agronomi! cadre — î"’1"»’1 «--"«hmi » mWm-. • '
didactice, medici, economiști, ingineri 
etc. — la dezvoltarea și înflorirea lo
calităților în care trăiesc și muncesc.

Prezența intelectualității in viața de 
astăzi a satelor este, poate, unul din
tre elementele 
cele mai 
ficative 
definirea 
activ pe 
are în opera de 
edificare socialis
tă multilaterală a 
patriei noastre. 
Atit sub aspect 
cantitativ — nu
meric, cit mai a- 
les calitativ — ca 
pregătire științi
fică și politică, ca 
atitudine etică și cetățenească — sa
tele noastre dispun acum de un eșa
lon de intelectuali pe care nici mă
car previziunile cele mai optimiste 
și îndrăznețe din trecut nu le puteau 
spera. Ne oprim, spre exemplificare, 
la județul Iași, deși oricare dintre 
județele țării ar putea oferi aceleași 
situații edificatoare.

Trecînd pe la școala din comuna ie
șeană Tansa, în calitate de revi
zor școlar, Mihai Eminescu consem
na : „Dacă frecvența este mică, cau
za e a se căuta numai în netrebni
cia administrației comunale, care pri
vește școala ca un lucru de prisos, 
închiriază un local nesuficient, în care 
pot Încăpea doar 30 de copii, lasă și 
acest local descoperit și în stare 
proastă, nu cumpără cărțile și usten
silele necesare școalei și prevede 
sume neînsemnate în bugetul ei pen
tru școală, incit tot bugetul școalei 
e cit a treia parte din leafa domnu
lui primar". Ce aflăm astăzi în co
muna Tansa ? Școala cea veche, vizi
tată. de Eminescu, a rămas ca... expo
nat de muzeu, spre aducere aminte 
pentru noile generații de elevi ; 
alături s-a construit una nouă, spa
țioasă și luminoasă, care poartă nu
mele marelui nostru poet. Și exem
plul nu este singular : aproape fie
care sat ieșean are acum una sau mai 
multe școli — în total 506, cărora li 
se adaugă creșe! grădinițe, ateliere- 
școală, laboratoare înzestrate cu ma
teriale didactice moderne. Generali
zarea învățămîntului obligatoriu de 
10 ani — ilustrînd elocvent transpu
nerea în viață a politicii partidului 
de ridicare permanentă a nivelului 

„de cultură al întregului popor — a 
determinat sporirea considerabilă a

vie activitate" de -propagandă politico- 
educativă, de popularizare și expli
care a documentelor i și- hotărîrilor 
partidului., și, șțatului nostru, a politi
cii interne și internaționale-a parti
dului, de răspindire a cunoștințelor 
științifice.

După cum tot împreună pot fi în- 
tilniți intelectualii din comuna Co- 
marna în formațiile artistice tradițio
nale ale căminului cultural, ca lec

tori și conferen
țiari, prezentînd 
recenzii de cărți 
la bibliotecă, fil
me: sau ca ani
matori .ai discu
țiilor organizate 
de consiliul popu
lar despre dez
voltarea și siste
matizarea locali-' 
tății și a județu
lui lor, despre 
obiectivele ma
jore politice, e- 
culturale ale cin-

«1

fSăbrăuți; și-Sușița: pe :o s lungime tofc 
" . tală de 98 km. a-căror valoare se va

'ridica la, circa 835 milioane lei.
Acțiuni speciale vor fi întreprinse 

in vederea mai bunei organizări a 
celorlalte activități din pădure. Avem 
In vedere ca recoltarea fructelor de 
pădure, a ciupercilor, prelucrarea și 
industrializarea acestora să devină o 
activitate bine organizată. De ase
menea, va fi îmbunătățită activitatea 
de populare cu vînat a pădurilor, cu 
păstrăvi a rîurilor de munte, se va 
dezvolta creșterea viermilor de mă
tase cu frunze de dud și stejar.

Desigur, înfăptuirea obiectivelor 
propuse face necesară ridicarea nive
lului profesional al cadrelor care lu
crează în 
pădurile 
munale.

Acestea 
principale 
meniul silviculturii pe baza prevede
rilor proiectului Programului pentru 
conservarea și dezvoltarea 
forestier — obiective care 
dezbătute și aprofundate la 
conferință județeană a 
populare; Aceste obiective au 
defalcate pe comune și la înfăptui
rea lor își vor aduce contribuția — 
mobilizați de organele și organizați
ile de partid, de consiliile populare — 
mii și mii de cetățeni din județul 
nostru.

. f
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:meie să vină • 
„doftoricească".
“ aplicat : au I

nat un 
pahar, |
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scmni- 
pentru 
rolului 
care-I

rioare —. ingineri agronomi și meca
nizatori, medici, economiști, activiști 
culturali etc. în satele județului Iași 
lucrează astăzi aproape 1 000 de me
dici și cadre medii sanitare, iar in
gineri și tehnicieni în agricultură — 
mai mult de 1 000. Se înțelege,

Apă de 
broască

în ultimul timp, C. Stana din 
Brăila acuza mari dureri de cap.

— Ești deochiată, tu ! — i-au 
zis Corania Stănescu și Lenuța 
Petrache, amîndouă mari mește
re în descîntece, farmece, vrăji, 
minunății! Intr-un cuvint, în
șelătorii.

Și unde nu zici că au ademe
nit-o pe biata femeie să vină 
la ele s-o „d ‘ 
Iată „tratamentul" ____ _
adus o broască (baltă să fie... și 
Ia Brăila sînt bălți), au luat 
pahar, au pus broasca în i 
au turnat apă peste ea, apoi au 
scos apa de... broască și i-au 
dat-o Stanei să se spele cu ea 
pe cap. Pentru asta, Stana a plă
tit 800 de lei. Durerea, firește, 
nu i-a trecut. Urmează procesul. 
De pe acum, pe cele două vrăji
toare le doare capul. O să li se 
prescrie un tratament adecvat.

• ••

Dacă-i bal...
Din Mediaș, procurorul-șef 

Mircea Bașca ne istorisește pă
țania a trei tinerei care au por
nit cu graba (la un bal) și s-au 
întîlnit cu zăbava (după un 
scandal). Ajungînd în stația 
C.F.R. Mediaș, pentru a lua tre
nul care să-i ducă Ia balul din- 
tr-un sat din apropiere, cei trei 
au pus ochii pe un călător care 
avea un casetofon. Cum caseto- 
fonul le făcea cu ochiul, cei trei 
nu și-au mai dezlipit privirea de 
la el. Deodătă, au tăbărit asupra 
călătorului, i-au smuls casetofo- 
nul și au coborît din mersul tre
nului. Firește, n-au mai ajuns 
la bal. Doi au plecat pentru cite 
opt luni la închisoare, iar al 
treilea, mezinul, la un centru de 
reeducare.

Bomba
din salcîm

S-a intîmplat in comuna Bo- 
bicești, din județul Olt. Un lo
cuitor, pe nume Preda Marin, 
avea in curtea casei, de ani și 
ani de zile, un salcîm. Din iar
nă in iarnă, a tot amlnat să-l 
taie, pentru a crește mai vigu
ros. Deunăzi insă, omul a luat 
toporul in mină și l-a tăiat. 
Apoi a început să-l facă, bucăți. 
La un moment dat insă, toporul 
a nimerit intr-un corp dur. Era 
un... proiectil rămas in salcîm 
încă din timpul celui de-al doi
lea război mondial. Explozia 
care a urmat a fost fatală pen
tru sătean-. •

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Rubrică redactată de
I
I

J

® „Fișa-angajament(< de participare la 
activitățile culturale ® Conferențiarii, 
artiștii și... constructorii căminului cul
tural ® In Mirceștii lui Alecsandri - bazin 

olimpic de înot

cinema
> Zile fierbinți : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVO
RIT — 9,15: 11,30; 13,45; 16: 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 Respirație liberă : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
0 Toate dovezile împotrivă : LU
MINA — 9; 11; 13; 16; 18: 20,
0 Ne vom Întoarce cind azaleele 
vor Înflori : TIMPURI NOI 
11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15.
0 Cei trei mușchetari : PATRIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
0 Patima : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18; 20, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30, GLORIA — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 20,45.
0 Vinătoril de incendii : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;

9;

— 17.
o Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Bădărănii — 19,30.
o Circul București : Carnavalul 
rîsului — 16; 19,30.

aceștia participă în primul rind Ia 
rezolvarea în cit mai bune condiții a 
obiectivelor economice și politico- 
sociate înscrise în planurile de mun
că ale domeniilor lor de activitate — 
agricultură, comerț, ocrotirea și în
grijirea sănătății, învățămint etc. 
Dar ceea ce se cuvine subliniat, in 
mod deosebit, este inițiativa consi
liilor populare din tot mai multe lo
calități de a antrena aceste forțe in
telectuale la imbogățirea vieții spiri
tuale a satelor, la ridicarea nivelului 
lor de civilizație.

O interesantă experiență de acest 
gen se conturează în comuna Ha
iducești. „După activitatea la locul 
de muncă — ne relatează prof. Va- 
sile Petrescu, locțiitor al secretarului 
comitetului comunal de partid — fie
care intelectual și-a asumat, pe baza 
unor opțiuni personale — în funcție 
de preferințe, aptitudini, dar și de ne
cesitățile locale mai stringente — în
datorirea de a participa. împreună cu 
deputății consiliului popular, la acti
vități gospodărești-edilitare. manifes
tări politico-educative, acțiuni cultu
rale și sportive. Opțiunile sînt con
semnate într-o „fișă-angajameht", pe 
baza căreia sînt alcătuite planurile de 
acțiuni concrete politico-educative și 
cultural-obștești care solicită contri
buția intelectualilor". în ce constau 
asemenea acțiuni ? Bunăoară, sub în
drumarea inginerilor agronomi, săte
nii lucrează la desecarea unor bălți 
din lunca Șiretului, la dezvoltarea 
sistemului de irigații, construiesc, 
pentru prima dată în partea locului, 
solarii în care vor cultiva legume 
timpurii. Medicii sint prezenți la 
amenajarea punctului sanitar din sa
tul Luncaș și a farmaciei din centrul

conomice, sociale, 
cinalului — cu ajutorul unor ma
teriale documentare elaborate de 
ei înșiși ori puse la dispoziție 
de forurile de partid. Sau la Mirceșli, 
unde desfășoară împreună o intensă 
activitate sportivă, susțin acțiunile 
administrației locale de stat pentru 
îmbunătățirea asistentei sanitare și a 
sănătății populației, pentru crearea 
unor condiții eficiente de odihnă 
recreare, „De la întreceri de înot 
rîul Șiret și diverse «competiții» 
izlazul comunal — ne povestește 
mindrie primarul Călin Grigore 
am ajuns acum la o adevărată acti
vitate polisportivă — cu echipe de 
fotbal, volei, baschet, oină, atletism 
de masă — desfășurată pe un teren 
polisportiv, în bazin de înot de pro
porții olimpice, construite, bineînțe
les, chiar de membrii echipelor res
pective".

Condițiilor optime de realizare, de 
devenire profesională, create de 
partidul și statul nostru tuturor in
telectualilor, cadrului uman, civilizat 
de muncă și de viață asigurat — prin 
grija consiliilor populare locale 
asociază și această 
profesională, dacă 
astfel, in esența ei 
rească, patriotică — 
la reala integrare a 
viața și activitatea satelor. „Nu sîn
tem din Hălăucești — ne spuneau 
medicii Evelina și Florian Cristogel — 
dar am venit să lucrăm‘aici și aici 
vom rămîne. Vrem să facem o cir
cumscripție medicală model". Și. ase
menea lor, miile de intelectuali din 
satele ieșene, ca și din toate satele 
țării, își împletesc propria muncă și 
viață cu viața nouă. luminoasă și în
floritoare a localităților în care 
trăiesc.

Florica DINULESCU 
Manole CORCACI

și 
în 
pe 
cu

— se 
activitate extra- 
o putem numi 
civică, gospodă- 

toate contribuind 
intelectualilor in

10,00 O viață pentru o idee.
10,30 Micul ecran.... pentru cei mici.
11,00 Film artistic : „Vandana".
13,10 Drumuri pe cinci continente, 
13,40 Telex.

Expediție de vînătoare.
La Reșița, pe Birzava. Clntece și 
dansuri populare, 
Magazin sportiv.
Vîrstele peliculei.
Club T.

18,25 Caleidoscop cultural-artistic.
18,45 La fiecare ceas al lașului. Spec

tacol literar-muzlcal.
19,20 1001 de seri : Parada cifrelor.
19.39 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia
20.50 Film serial : Kojak.
21.40 24 de ore.
21.50 Săptâmina sportivă.
22,00 Muzica ușoară pe scenele lumii.

silvicultură, mai ales în 
consiliilor populare co-

sînt cîteva din obiectivele 
ce ni le-am propus în do-

fondului 
au fost 

recenta 
consiliilor 

fost

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. 
din municipiul București ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți pentru trim. IV 1975.

Numărul 
libretului 

de economii

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Cite un autoturism 
„DACIA 1300“ în valoare 

de lei 70 000

16; 19,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,13; 20.30.
• Program pentru copii : DOINA 
— 9,30.
• Acea pisică blestemată : DOI
NA — 11,15; 13,30; 13,45; 18.
• Anna Karenina : DOINA —
20.15.
• Acest fel de dragoste : 1
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15 
16; 18.15; 20,30.
a Cercul magic : BUCEGI — 
18; 20.
• Marele Gatsby : DACIA 
12,30; 16; 19, COSMOS — 15,30; 19.
• întoarcerea lui Magellan î UNI
REA — 16; 18; 20.
a J. D. Cahill : LIRA — 15.30; 18:
20.15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MOȘILOR — 9: 11,13; 
13.30; 15.45; 18; 20.
• Regla .Tobn Ford — 14.15. Retro
spectiva documentarului britanic 
(III) — 16,15, Post sezon — 18,30. 
Eclipsa — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
• Cursa : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Evadatul : GIULEȘTI — 10,30;
13,30; 18; 20,15,

FESTl- 
18,13; 

>; 13.30;

15,45;

0 circul : VICTORIA — 9,30;
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
0 Alexandra șl Infernul : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15.
0 Colț Alb : FLOREASCA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Alarmă In Deltă : COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18: 20, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
0 Soarta Aurei și Argentinei : 
PACEA — 10; 12,15: 15,30; 17,45; 20, 
ARTA — 15,30; 17,45; 20.
0 Pirații din metrou : AURORA
— 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Stele de foc : CRINGAȘI
0 Lotte Ia Weimar ; POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
0 întoarcerea Iui Colț Alb : FLA
CĂRA — 15,30; 18: 20.
0 Clntecele mării : MUNCA — 
15,45; 18; 20.
0 Unde este compania * 7-a 7 : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
0 Cum să-I Înecăm pe dr. Mra- 
cek : PROGRESUL — 18; 18; 20. 
0 Orașul văzut de sus : VITAN
— 15,30; 18; 20.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

764-206-2833
760- 1-69195 
759-1-153102 
764-1-22105
763- 1-8781
764- 208-19960 
731-103-29933 
731-106-18296 
731-111-18995
761- 205-36164 
761-208-32825
761- 208-53365
762- 207-23237 
766-1-33653
733- 110-3505 
762-1-42565 
762-201-27317
762- 210-14304
734- 103-25085 
734-103-53451
763- 1-9769 
763-139-6155
763- 202-2166
764- 1-27435 
764-206-8935 
764-209-2015 
759-1-67574 
759-1-112563 
759-1-143805 
759-1-166391 
759-1-184695 
759-1-200127
759- 1-212917 
738-103-13888 
738-104-20
760- 1-1996

câștigurilor care

I

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
15.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

c

760-1-54833 
760-1-72822 
760-209-5384 
760-201-5952 
760-202-19573 
760-206-22959
760- 301-90 
734-103-61540 
731-103-20052 
731-103-42675 
731-111-12489
761- 205-29890 
761-208-19073
761- 208-49325
762- 207-16420 
766-1-25351 
766-201-6873 
762-1-35347 
762-201-21179 
762-202-8621
762- 210-27002 
734-103-46839 
734-103-64471
763- 1-26408
763- 201-4846
764- 1-21809 
764-203-12930 
764-208-17286 
759-1-45507 
759-1-101399 
759-1-135041 
759-1-159538 
759-1-179303 
759-1-195564 
759-1-209198 
764-202-8241 
738-103-32201
759- 207-18997
760- 1-46557 
760-1-68165

77.
78. *
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99. 

100. 
101. 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116. 
117.

760-208-9364
737- 113-6478 
760-202-10316 
760-206-13926
760- 207-16940
765- 1-22630 
731-103-33097 
731-106-24569 
731-111-20757
761- 205-38475 
761-208-37079
761- 201-6393
762- 207-25276
766- 1-36335 
762-1-11918 
762-1-44934 
762-201-29188
762- 210-17780 
734-103-30512 
734-103-55936
763- 1-14977 
763-139-9275
763- 202-6217
764- 1-29325 
764-206-10993
738- 102-4106 
759-1-7Ș124 
759-1-117330 
759-1-146855 
759-1-169084 
759-1-186972 
759-1-201850 
759-1-214411 
738-103-19335
759- 207-6465
760- 1-19701 
760-1-57980 
760-1-74561 
760-209-8976 
760-201-11701 
760-202-22424

118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134. .
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

760- 206-25788
765- 1-9913 
762-1-5950 
731-103-30110 
731-106-18754 
731-111-19114
761- 205-36316 
761-208-33086
761- 208-53496
762- 207-23387
766- 1-33838
733- 110-3617 
762-1-42720 
762-201-27430
762- 210-14551
734- 103-25486 
734-103-53613
763- 1-10220 
763-139-6328
763- 202-2707
764- 1-27541 
764-206-9080 
764-209-2146 
759-1-68023 
759-1-112862 
759-1-143971 
759-1-166627 
759-1-184835 
759-1-200239 
759-1-213003 
738-103-14249
759- 207-251
760- 1-3803 
760-1-55028 
760-1-72917 
760-209-5622 
760-201-6474 
760-202-19775 
760-206-23139 
760-301.-204 
734-103-37118

s-au acor-Fondul
dat la Această tragere la sorti s-a sta
bilit pe baza datelor definitive la 31 
decembrie 1975.

Titularilor de librete de economii

cîștiguri încu dobîndă șj . ... ________ T ... ____ „
me emise de unitățile C.E.C. din țară conomii ieșite cîștigătoare la această 
■ ?._au acordat printr-o tragere la tragere la sorți se va publica în zia-
sorți separată, care a avut loc la 30 rele „Sclnteia“ și „România liberă'1 din 
ianuarie a.c., 557 autoturisme „Dacia 1 februarie, respectiv 2 februarie a.c.

autoturis- 1 300“. Lista oficială a libretelor de e-

17.
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Deschiderea lucrărilor celui de al Vl-lea
Congres al cooperației de consum

Vineri dimineața au început în sala 
Ateneului Român din Capitală lu
crările celui de-al Vl-lea Congres al 
cooperației de consum din Republica 
Socialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat parti- 
cipanților la congres un mesaj de 
salut din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist ' Român, a 
Consiliului de Stat și a Guvernu
lui Republicii Socialiste România.

Mesajul a fost urmărit de toți cei 
prezenți cu viu interes și subliniat 
în repetate rînduri cu puternice a- 
plauze ; participanții au scandat mi
nute in șir „Ceaușescu — P.C.R.".

în congres, mesajul de salut al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 
prezentat de tovarășul Uie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La lucrări participă, de asemenea, 
tovarășul Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al P.C.R., viceprim-ministru 
vernului, membri ai C.C. al 
ai Consiliului de Stat și ai 
nului, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

Cei peste 7,6 milioane de membri 
ai cooperativelor de consum din în
treaga țară — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — sint

al C.C 
al gu- 
P.C.R., 
guver-

reprezentați în congres de 800 de 
delegați.

în numele delegaților la congres, 
tovarășul Nicolae Mihai, președin
tele Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum, a exprimat satis
facția profundă a tuturor lucrători
lor din acest sector 'pentru mesajul 
adresat, pentru indicațiile deosebit de 
importante pe care le cuprinde și a 
dat glas hotărîrii lor de a nu pre
cupeți nici un efort pentru întărirea 
continuă a cooperativelor de consum 
și perfecționarea muncii acestora în 
vederea satisfacerii în condiții cit 
mai bune a cerințelor populației, va
lorificării într-o mai mare măsură 
a surplusului de produse din gos
podăriile țărănești, sporind astfel 
contribuția cooperației de consum la 
traducerea în viață a mărețului Pro
gram elaborat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. ' .■

S-a trecut apoi la alegerea orga
nelor de lucru ale congresului. în 
continuare, delegații au adoptat în 
unanimitate următoarea ordine de zi :

1. Darea de seamă a Consiliului 
Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum asupra activității desfășura
te de cooperația de consum de la 
ultimul congres și sarcinile ce îi 
revin în perioada următoare în lu
mina documentelor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

2. Darea de seamă a Comisiei de

cenzori a Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum asupra activi- 

■ tații desfășurate de la congresul pre
cedent.

3. Propuneri cu privire la modifi
carea Statutului organizațiilor coope
rației de consum.

4. Alegerea Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum 
și a Comisiei de cenzori.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Nicolae Mihai a prezentat 
darea de seamă a Consiliului 
CENTROCOOP.

în continuare, tovarășul Constantin 
Mateescu a prezentat darea de sea
mă a Comisiei de cenzori.

Delegații Ia congres au luat cu
noștință de propunerile cu privire la 
modificarea Statutului organizațiilor 
cooperației de consum.

Au început apoi dezbaterile gene
rale asupra primelor puncte de pe 
ordinea de zi.

Au luat cuvîntul Uie Purcărescu, 
președintele U.J.C.C. Ilfov, Simion 
Dionisie, președintele U.J.C.C. Ia
lomița, Traian Neagu, vicepreședinte 
al U.J.C.C. Arad, Ion Ioanovici, pre
ședintele U.J.C.C. Vrancea, Simion 
Iuga, președintele cooperativei Dra- 
gomirești, județul Maramureș, Maria 
Antonescu, contabil-șef al cooperati
vei de credit Brad, județul Hunedoa
ra, Gheorghe Pîrvu, contabil-șef la 
U.J.C.C. Argeș, Ion Șandru, președin
tele U.J.C.C. Olt, Ion Buliga, direc-

torul Centrului școlar cooperatist din 
Constanța, Floarea Pleș, contabil-șef 
la cooperativa Năsăud, județul Bis- 
trița-Năsăud, Vasile Opreapopa, pre
ședintele U.J.C.C. Mureș, Vasile 
Popescu, director la U.J.C.C. Dolj, 
Ion Pantea, președintele cooperativei 
de consum Titu, județul Dîmbovița, 
Petre Subcinschi, președintele U.J.C.C. 
Bacău, Aurel Vizan, președintele 
cooperativei Agigea, județul Constan
ța, Ion Plugaru, președintele U.J.C.C. 
Satu-Mare, Dan Sergiu Negulescu, 
președintele comisiei județene a 
cooperativelor de credit Suceava, Ion 
Ungureanu. directorul Centrului de 
perfecționare a cadrelor din coope
rația de consum.

Președintele Comisiei de validare, 
Petre Georgescu, a prezentat rapor
tul comisiei.

în cursul după-amiezii, lucrările 
congresului au continuat pe cele 5 
secțiuni consacrate dezbaterii pro
blemelor privind activitatea : de a- 
provizionare cu mărfuri a popu
lației și de alimentație publică ; de 
contractare și achiziționare a produ
selor agroalimentare pentru fondul 
central al statului și de livrări pen
tru export ; de prestări de servicii 
pentru populație și de producție ; de 
construcții, investiții si dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale ; cooperati
ve’or de credit.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

Delegația Uniunii Socialiste Arabe 
din Egipt, condusă de Abdel Fattah 
Azzam, membru al Comitetului Cen
tral al U.S.A., prim-secretar al Comi
tetului U.S.A, al guvernoratului Gui- 
za, care face o vizită de prietenie în 
țara noastră, a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R., la Comitetul munici
pal București al P.C.R., la Comitetul 
județean Ilfov al P.C.R., la Radio- 
televiziune, la Academia „Ștefan 
Gheorghiu".

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
obiective social-culturale din Capi
tală.

Vineri, 30 ianuarie 1976, delegația 
a fost primită de tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, au participat tovarășii Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cronica zilei

DAREA DE SEAMĂ A CONSILIULUI UNIUNII

La 30 ianuarie, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, l-a pri
mit pe Teodoro Quiros Castro, noul 
ambasador al Republicii Costa Rica 
în Republica Socialistă România, 
legătură cu apropiata prezentare 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Atașatul militar aero și naval 

Republicii Populare Democrate Co
reene, colonel Am Sun Dăc, a or
ganizat vineri o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a 28-a aniversări 
a întemeierii Armatei Populare Co
reene.

în
a

al

CENTRALE A COOPERATIVELOR DE CONSUM
prezentată de tovarășul Nicolae Mihai

Congresul al Vl-lea al cooperației 
de consum se desfășoară în împreju
rările cind poporul nostru a încheiat 
cu succes cincinalul 1971—1975 și a 
pășit într-o nouă etapă a operei de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, ale cărei jaloane 
au fost stabilite de hotărîrile istoricu
lui Congres al XI-lea al partidului. 
La mărețele realizări obținute de po
porul nostru și-au adus contribuția și 
membrii și lucrătorii organizațiilor 
cooperației de consum, care, antre
nați în efortul general al întregii na
țiuni, au muncit cu însuflețire pentru 
realizarea sarcinilor încredințate de 
partid. Raportăm congresului că lu
crătorii cooperației de consum au 
realizat cincinalul 1971—1975 mai de
vreme cu un an și o lună Ia activita
tea de producție și prestări servicii, 
cu patru luni la achiziții, cu șase luni 
la export și cu zece luni Ia beneficii. 
Cu 8 luni înainte de termen s-au 
realizat și principalii indicatori pe 
cincinal ai cooperativelor de credit, 
care — după cum este cunoscut — 
sint afiliate la cooperația, de consumi

Ca urmare a ..creșterii, in- ritmuri 
înalte a industriei.noastre socialiste. a 
tuturor ramurilor producției materia
le, in perioada la care ne referim, 
activitatea cooperației de consum s-a 
dezvoltat continuu. Volumul mărfu
rilor desfăcute prin unitățile noastre 
a fost de aproape 167'miliarde lei, al 
producției și prestărilor de servicii de 
aproape 20 miliarde lei și . al produ
selor achiziționate de peste 6 miliarde 
lei. S-au investit fonduri de aproape 
3 miliarde lei pentru dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-materiale. 
Â crescut puterea economico-finan- 
ciară a organizațiilor cooperatiste, 
fondurile lor proprii însumind astăzi 
9,5 miliarde lei.

Largă organizație socialistă obșteas
că cu caracter economic, cooperația 
de consum participă la întreaga ac
tivitate a Frontului Unității Socialis
te, aducînd contribuția milioanelor de 
cooperatori la dezvoltarea democra
ției socialiste, la înfăptuirea politicii 
partidului.

Dezvoltarea continuă a activității 
cooperației de consum, ridicarea ei 
calitativă au fost posibile ea urmare 
a aplicării în viață a îndrumărilor 
date de partid, a sprijinului primit 
din partea statului nostru socialist, 
îngăduiți-mi ca, în numele partici- 
panților la congres, să adresez, din 
toată inima, cele mai calde mulțumiri 
PaViuIui Comunist Român, condu- 
cc'țv-^xsale, 
Ceaușescu, 
partidului, 
Socialiste România, pentru atenția 
statornică acordată cooperației de 
consum, pentru orientările esențiale 
stabilite privind munca noastră.

Potrivit indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, organizațiile coo
perației de consum au acționat pen
tru îmbunătățirea continuă a apro
vizionării populației cu mărfuri. Vo
lumul mărfurilor desfăcute a ajuns, 
în anul 1975, la 37,6 miliarde lei, fiind 
cu peste 33 la sută mai mare decit 
în 1970.

în spiritul orientărilor generale 
dace de conducerea de partid și de 
stat, Comitetul Executiv al CENTRO
COOP a luat măsuri pentru dezvol
tarea comerțului cu mărfuri neali
mentare și, îndeosebi, cu bunuri de 
folosință îndelungată. Pe linia preo
cupărilor pentru mai buna organizare 
și modernizare a 
desfășurarea unui 
cerințelor actuale, 
că s-a încheiat, în 
zarea concentrică 
ciale, in raport cu 
parare a mărfurilor, cu perspectiva 
de dezvoltare a localităților, s-au 
extins metodele moderne de desfa
cere. Totodată a fost lărgită rețeaua 
unităților de alimentație publică și 
turism, s-a dublat numărul unități
lor cu profil culinar, s-au înființat 
peste 1 000 noi unități turistice.

Referi.ndu-se la neajunsurile care 
s-au manifestat în activitatea comer
cială, raportul a subliniat că aprovi
zionarea magazinelor nu s-a făcut în
totdeauna în deplină concordanță cu 
volumul și structura cererii de con
sum, creîndu-se goluri temporare în 
satisfacerea cerințelor, chiar cu unele 
mărfuri ce se găseau în depozite. în 
vederea înlăturării unor asemenea 
deficiențe, în viitor se va acționa 
pentru asigurarea fondului de marfă 
pe bază de contracte ferme, încheiate 
cu întreprinderile producătoare și ba
zele de aprovizionare ale Ministerului 
Comerțului Interior.

în perioada 1976—1980 valoarea 
desfacerilor de mărfuri prin unitățile 
comerciale și de alimentație publică 
ale cooperației de consum va fi de 
peste 247 miliarde lei, cu 80 miliarde 
lei mai mult decit în cincinalul tre
cut.

în activitatea de aprovizionare a 
populației va trebui să ne călăuzim, 
în mod constant, de indicațiile cu
prinse în mesajul de salut adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro-

mân, președintele Republicii Socia
liste România, participanților Ia con
gresul nostru. Astfel, vom asigura o 
cit mai bună gospodărire și reparti
zare a fondului de marfă, pentru ca 
în toate localitățile rurale unitățile 
noastre să desfacă un sortiment larg 
de produse, de bună calitate, care să 
satisfacă în condiții tot mai bune ce
rințele de consum ale populației să
tești.

Urmărind îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de partid în perioada care 
a trecut de la ultimul congres, orga
nizațiile cooperatiste au pus în cen
trul preocupărilor lor mai buna va
lorificare a surplusului de produse 
din gospodăriile țărănești. Astfel, vo
lumul produselor agroalimentare 
achiziționate în ultimii 5 ani a fost 
de aproape două ori mai mare decit 
în intervalul 1966—1970. Paralel, coo
perația de consum a dezvoltat 
țeaua proprie a unităților de 
ducție zootehnică, ceea ce i-a permis 
să contribuie într-o mai mare mă
sură, ,1a formarea fondului de stat. 
Numm'Mă?:;anul trecut,J din* crescăto
riile proprii sau'cele 'organizate îrj.

re- 
pro-

ției de consum' a cunoscut, în 
5 ani, o puternică dezvoltare, 
mul investițiilor realizate in această 
perioadă este superior celui executat 
în cei 11 ani anteriori și depășește cu 
aproape 1 miliard lei prevederile 
Congresului al V-lea al cooperației de 
consum. în perioada 1976—1980 se va 
realiza un volum de investiții de 
peste 4,1 miliarde lei. Fondurile de 
investiții vor fi orientate cu prioritate 
spre construirea de unități comercia
le și de prestări de servicii, în primul 
rind în județele cu o bază tehnico- 
materială mai puțin dezvoltată.

Prin mai buna gospodărire -a mij
loacelor materiale și financiare și 
aplicarea unui regim riguros de eco
nomii, în perioada 1971—1975 s-au 
obținut, peste plan, beneficii în va
loare de 1.2 miliarde lei. Ca urmare 
a măsurilor întreprinse, fondurile 
proprii ale cooperației de consum au 
crescut cu peste 47 la sută. Aceasta a 
permis .autofinanțarea investițiilor și 
a activității de pregătire a cadrelor, 
precum și .acoperirea, din,fondurile ■ _ 
prbpri'i, a iîefesarului dd .riîîjlpacfe' cî'f- 
culante in ^proporție de .aprpapg '4O’.l^_Si.

ultimii 
Volu-

IX'" tovarășului Nicolae 
secretarul general al 
președintele Republicii

rețelei comerciale, 
comerț la nivelul 
este' de menționat 
linii mari, organi- 
a rețelei Comer- 

frecvența de cum-
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cooperare cu alte unități socialiste 
s-au livrat peste 7 000 tone carne, im
portante cantități de brînzeturi etc. 
De asemenea, prin extinderea bazei 
tehnico-materiale pentru industriali
zarea produselor achiziționate, pro
ducția de conserve și semiconserve 
din legume, fructe și alte 
agroalimentare a ajuns, în 
cut, la 225 milioane lei.

La consfătuirea de la
Central din octombrie 1975, secreta
rul general al partidului a subliniat 
că trebuie acordată o mai mare a- 
tenție valorificării resurselor proprii 
ale fiecărui județ, incluzîndu-se in 
programul agricol și gospodăriile 
populației. Intensificarea producției 
în aceste gospodării va crea condiții 
pentru atragerea unui volum sporit 
de produse pentru fondul de stat. 
Sîntem hotărîți să facem totul pen
tru a ne aduce o contribuție mai 
mare la constituirea fondului central 
de produse agricole. Astfel, pe lingă 
achiziționarea de produse, cooperația 
de consum, pe baza sarcinilor încre
dințate de conducerea partidului, a 
preluat în totalitate activitatea de 
contractări și achiziții de porcinq, 
ovine și cartofi de lă gospodăriile 
poipulației. Totodată, unitățile coope
ratiste vor acționa paralel cu unită
țile de stat pentru valorificarea legu
melor, fructelor, laptelui, mierii de 
albine și a altor produse.

Răspunzînd cerințelor crescînde ale 
populației, s-a dezvoltat continuu 
rețeaua unităților de prestări de 
servicii. S-a dezvoltat, totodată, pro
ducția industrială a cooperației de 
consum, a fost îmbogățit nomencla
torul de fabricație, realizîndu-se ast
fel, în-perioada 1971—1975, o produc
ție suplimentară în valoare de 5,3 
miliarde lei. Au fost, de asemenea, 
realizate în perioada amintită pri
mele acțiuni de colaborare cu între
prinderi din străinătate pentru pre
lucrarea în țară a unor produse.

în cincinalul 1976—1980 volumul 
producției și prestărilor de servicii 
va fi cu 61,5 la sută mai mare față 
de cincinalul precedent, iar al servi
ciilor pentru populație de peste două 
ori mai mare, Ținind seama de in
dicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mesajul adresat con
gresului, vom depune toate efortu
rile pentru extinderea și diversifi
carea prestărilor de servicii. Rețeaua 
de prestări va crește cu circa 5 000 
unități, urmînd ca în 1980 in fiecare 
comună să 
profile, 
gricole 
profile.
menea, ___  .
mare măsură a materiilor prime lo
cale, de dezvoltarea producției ma
terialelor de construcții, de îmbră
căminte și încălțăminte-, de produse 
de artizanat, sporindu-ne contribuția 
la asigurarea fondului de mărfuri 
destinat consumului intern și expor
tului.

In perioada de care ne ocupăm, 
Consiliul CENTROCOOP s-a preo
cupat de creșterea schimburilor eco
nomice externe. Volumul mărfurilor 
exportate de cooperativele de con
sum a fost anul trecut de 2,5 ori 
mai mare decit in 1970. Au fost de
pășite sarcinile privind schimbul de 
mărfuri cu organizațiile cooperatiste 
din alte țări, ceea ce a condus la 
îmbunătățirea structurii fondului de 
marfă pus la dispoziția populației, 
în viitor, volumul exportului coope
rației de consum va crește considera
bil, astfel că, în anul 1980. el va fi cu 
peste 58 la sută mai mare decit in 
1975.

Baza tehnico-materială • coopera-

produse 
anul tre-

Comitetul '

sută. în noul cincinal, fondurile pro
prii ale organizațiilor cooperației de 
consum vor trebui să crească cu cel 
puțin 4 miliarde lei. ceea ce reclamă 
o preocupare susținută pentru redu
cerea cheltuielilor, pentru mai buna 
gospodărire a mijloacelor materiale și 
financiare, pentru creșterea rentabi
lității întregii activități.

Ocupîndu-se de activitatea coope
rativelor de credit, raportul a arătat 
că cele 856 unități de profil, care 
reunesc aproape 3 milioane de mem
bri, dispun de fonduri proprii de două 
ori mai mari decit in 1970. Aceasta 
le-a permis să mărească volumul îm
prumuturilor acordate pentru satisfa
cerea unor nevoi imediate ale mem
brilor și valorificării pe scară mai 
largă a potențialului economic al 
gospodăriilor țărănești. în actualul 
cincinal, cooperativele de credit vor 
spori simțitor volumul operațiunilor 
efectuate în acest scop.

Concomitent cu activitatea econo
mică, cooperația de consum a desfă
șurat și- o intensă muncă politică de 
masă. Numărul cooperatorilor a cres
cut cu 420 000. în organele de condu
cere și control ale cooperativelor, ale 
uniunilor județene și ale Uniunii cen
trale activează peste 76 000 coopera
tori, din care 25 la sută sint femei.

Relevind că adunările cooperative
lor și conferințele organizațiilor ju
dețene, expresie a democratismului 
cooperației de consum, au dezbătut 
cu simț de răspundere principalele 
probleme ale activității economice, 
financiare și organizatorice, darea de 
seamă a evidențiat faptul că ele au 
stabilit o serie de măsuri pentru rea
lizarea integrală a sarcinilor de plan, 
pentru traducerea exemplară în viată 
a hotărîrilor de partid și de stat, pen
tru atragerea largă a maselor de coo
peratori la viața cooperativelor, la 
conducerea treburilor acestora.

După ce a menționat unele lipsuri 
în selecționarea și pregătirea cadre
lor, raportul a subliniat necesitatea 
ca organele de conducere ale uniuni
lor și cele ale cooperativelor să se 
ocupe mai stăruitor de asigurarea lu
crătorilor calificați pentru toate sec
toarele de activitate, de integrarea 
socială și profesională a absolvenți
lor, de asigurarea stabilității perso-

naiului, de perfecționarea pregătirii 
politice și profesionale a lucrătorilor, 
de educarea lor în spiritul apărării 
avutului obștesc, al cinstei și corecti
tudinii în relațiile cu consumatorii, 
de întărire a spiritului de ordine și 
disciplină în muncă, a grijii pentru 
respectarea legilor țării, a normelor 
eticii și echității socialiste,

Raportind despre preocuparea Con
siliului și Comitetului Executiv ale 
CENTROCOOP pentru perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă, vor
bitorul a citat și unele lipsuri ale or
ganelor de conducere. Comitetul E- 
xecutiv și Biroul CENTROCOOP 
n-au rezolvat întotdeauna cu promp
titudine problemele ridicate de uni
tățile din teritoriu. Trebuie arătat, 
totodată, că la une'le organizații coo
peratiste, organele colective de con
ducere nu urmăresc, cu consecven
ță, aplicarea măsurilor stabilite, in
clusiv a celor prevăzute în programe- 

. le proprii. Se impune, de asemenea, 
să stimulăm pe toate căile inițiativa 
și capacitatea creatoare ^țțpienfbrilor 
și lucrătorilor, întărind cp'fiținuu''d£-. 
mocra'tia sbciălistă în cooperația. de - 
constim? Acestor obiective Te-YăS.purid t 
pe deplin îmbunătățirile prevăzute a 
fi aduse Statutului organizațiilor coo
perației de consum.

Noua structură organizatorică a 
cooperației de consum, preconizată în 
proiectul de statut, care urmează să 
fie supus dezbaterii congresului, 
creează condiții pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce revin cooperativelor din 
Planul național unic de dezvoltare a 
țării, din planurile economico-sociale 
ale unităților teritorial-administrati- 
ve unde își desfășoară activitatea. 
Prin noua organizare a cooperative
lor, organele de conducere de la ve
riga de bază vor funcționa nemijlocit 
în comune. Ele vor putea astfel să 
beneficieze de sprijinul direct al co
mitetelor comunale de partid și al 
consiliilor populare din comune, vor 
fi mai aproape de masa cooperato
rilor, vor putea cunoaște mai bine 
cerințele acestora.

în domeniul relațiilor externe, coo
perația de consum urmează cu fide
litate politica partidului și statului 
nostru de întărire continuă a colabo
rării și prieteniei cu toate țările so
cialiste, cu toate țările lumii, indife
rent de orînduirea lor socială. în a- 
cest cadru, Consiliul CENTROCOOP 
a pus pe prim-pla.n colaborarea cu 
organizațiile similare din țările so
cialiste. s-au intensificat relațiile 
CENTROCOOP cu mișcările coopera
tiste dintr-o serie de țări în curs de 
dezvoltare, precum și cu organizații 
similare din țări dezvoltate. în ca
drul Alianței Cooperatiste Interna
ționale, Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum a desfășurat o 
activitate amplă, luînd parte la 
dezbaterea problemelor majore ale 
mișcării cooperatiste internaționale și 
promovind in cadrul acesteia ideile

■ păcii și înțelegerii între popoare, ale 
instaurării unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

Legămîntul solemn al tuturor celor 
ce activăm în cooperația de consum 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — a spus in înche
iere vorbitorul — este ca, in spiritul 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român 
și al prețioaselor indicații date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ne 
consacrăm întreaga putere de muncă 
înfăptuirii politicii partidului de ri
dicare a satului românesc pe noi 
trepte de bunăstare și civilizație, a- 
ducîndu-ne astfel contribuția la fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in scumpa noastră patrie.

★
Facultatea de ziaristică a Academiei 

„Ștefan Gheorghiu" și revista „Pre
sa noastră" au organizat vineri, 
30 ianuarie 1976, la sediul facultă
ții, o dezbatere cu tema : Corectitu
dine și accesibilitate in limbajul pre
sei. Au participat academicienii Ior- 
gu Iordan și Alexandra Graur, prof, 
univ. dr. Gh. Bulgăr, conf. univ. dr. 
Liviu Onu, conf. univ. dr. Teodor 
Hristea, numeroși ziariști din presa 
centrală și locală, studenți ai facul
tății.

★
Republicii SocialisteAcademia

România — secția de științe istorice — 
a organizat vine’ri, în Capitală, o șe
dință publică de comunicări. A pu
tut fi audiată, cu acest prilej, comu
nicarea „Activitatea politică a lui 
M. Kogălniceanu în Revoluția de la 
1848“. Prof. Alexandru Zub, autorul 
comunicării, a relevat o serie de as
pecte inedite legate de personalitatea 
cunoscutului om politic și literat ro
mân, militant pentru înfăptuirea 
idealurilor de dreptate și unitate na
țională.

(Agerpres)
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ț taptaatul naționala 
de handbal

Astâ-seară, Steaua—Dinamo
Astăzi, cu începere de la ora 14, 

vor avea loc meciurile ultimei eta
pe a campionatului masculin de 
handbal, aceasta avind drept „virfuri" 
întrecerile dintre Dinamo Brașov și 
Minaur Baia Mare (ora 19) și din
tre Steaua și Dinamo București (ora 
20,15).

Cele 12 partide care s-au jucat 
pină acum, în condițiile de organi
zare de la Palatul sporturilor și Cul
turii 
merită handbalul nostru 
rătat, 
Steaua 
formații pline de calitate și dina
mism — cum sint Minaur Baia Mare, 
Dinamo Brașov, Știința Bacău — ca și 
noua echipă a Universității București, 
pusă la punct de antrenorul emerit 
Eugen Trofin.

Toate acestea sint o invitație a- 
dresată amatorilor de handbal bucu- 
reșteni ca să-i vadă Ia lucru nu nu
mai pe Gațu și Licu, împreună cu 
echipele lor, Steaua și Dinamo, ci 
și pe Avramescu și Palco (Minaur), 
pe formidabilul pivot Erwin Schmidt 
(Dinamo Brașov), pe aripa dreaptă 
băcăuană Voinea sau pe Durău și 
Baican (Universitatea București). în 
definitiv, pentru public și echipe e 
ultimul festival al handbalului româ
nesc dinaintea Jocurilor Olimpice.

Rezultatele etapei de ieri seară :
Știința Bacău — Petrolul Teleajen 

29—15 ; Universitatea București — 
C.S.M. Borzești 23—19 ; Universita
tea Cluj-Napoea — C.S.U. Galați 
19—19 ; Dinamo București — A.S.A. 
Tg. Mureș 31—10 ; Dinamo Brașov — 
politehnica Timișoara 23—21 ; 
ua —. H. C. Minaur Baia 
33—17.

în clasament conduce Steaua 
puncte, urmată de Dinamo 
puncte. Astăzi, de la ora 20,15, 
loc derbiul Steaua — Dinamo.

excelente, așa cum le și 
ne-au a- 

pe lingă binecunoscutele 
și Dinamo București, alte

LOTO

Stea-. 
Mare

cu 40
■ 38 
are

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 30 IANUARIE 1976
Extragerea I : 18 63 59 75 49 16 29

64 24
Extragerea a Il-a : 52 72 34 50 71

57 10 13 79

iar 
sau
Ne 
de

funcționeze cel puțin 15 
in viitoarele orășele a- 
agroindustriale — 40 de 
vom preocupa, de ase- 
valorificarea într-o mai

(Urmare din pag. I)

arată limpede că fiecare dintre cei ce 
lucrează aici se simte nu numai pro
ducător, ci și proprietar și beneficiar 
a tot ceea ce realizează".

Radu Mircea : „Am început munca, 
aici, cînd toate filetările se făceau 
manual. Cind purtam pe brațe pie
sele grele, care ne sleiau de puteri. 
Nici pomeneală de macarale pivot, de 
instalații moderne ! (Dar pe care 
le-am vrea și mai moderne. Pentru 
că mai avem destule de făcut in di
recția înzestrării tehnice). Așadar, pot 
să spun, cunosc locul acesta de mun
că pină la. ultimul șurub. De cind ne 
băteam capul cu intîile frigidere 
românești — „Pinguin" — și primele 
fiare electrice de călcat. Drumul de la 
acest început pină la motoarele elec
trice competitive pe piața mondială 
e lung și el s-a conturat prin munca 
noastră".

Drumul de care amintește Radu 
Mircea este cel al devenirii a sute și 
mii de întreprinderi, in ultimele de
cenii. EI a fost „pavat" cu munca stă
ruitoare a milioane și milioane de oa
meni. Drumul afirmării atîtor pro
duse românești a fost croit, de ase
menea, prin necontenită și generoasă

risipă de inteligență și efort a mili
oane de oameni, fenomen de propor
ții, la scară socială, argument că, în 
condițiile orînduirii noastre, munca 
este cu adevărat izvorul progresului 
general, al tuturor satisfacțiilor,

— Un răspuns posibil la întrebarea

nim și noi cu modesta contribuție la 
consolidarea acestui prestigiu. Și iată 
cum munca noastră ne face pe noi, 
românii, mai cunoscuți și stimați in 
lume.

— Muncă ce ne îngăduie să avem 
planuri personale de-o viață, inter-

ETICA MUNCII

pusă — e de părere ing. Aurel Sei- 
ceanu — ar fi și cel pe care vi-1 pro
pun... Mă aflam la aproape 20 000 de 
kilometri de patrie. însoțeam motoa
rele noastre electrice. Le știam bune. 
Capabile de performanțe la nivelul 
parametrilor mondiali. în care aveam 
deplină încredere. Și totuși, cind am 
văzut cit de bine sint primite, parcă 
am început și eu să privesc cu alți 
ochi munca noastră. Vorbim adesea 
de prestigiul politicii României în 
lume. Cînd batem firma întreprinderii 
pe motoarele noastre, care se bucură 
de aprecieri în peste 50 de țări, ve-

vine lăcătușul Gheorghe Răduca.
— în ce sens ?
— într-un sens foarte concret. în 

ultima vreme citesc tot mai des prin 
ziare că s-au mai închis nu știu cite 
întreprinderi în cutare și cutare țară. 
„Milioane de muncitori azvîrliți pe 
drumuri". „Numărul șomerilor crește 
îngrijorător". Și așa mai departe. 
Aici, în echipa în care lucrez, sint 
tovarăși cu peste 20 de ani de muncă. 
Nu i-a clintit nimeni din loc. Eu 
n-am decit 8 ani. Dar mi-am și făcut 
planul... să ies de aici la pensie. E, 
cum spuneam, planul meu de-o viață.

TELEGRAME
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Puternic emoționat de știrea încetării din viață a domnului Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, doresc 
să adresez Excelentei Voastre și poporului român expresia profundei mele 
compasiuni și sincerele mele condoleanțe membrilor familiei vicepreședin
telui dispărut.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In împrejurarea marelui doliu suferit de poporul și guvernul român 
prin încetarea din viață a domnului Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, adresez Excelenței Voastre 
cele mai sincere' condoleanțe.

VALERY GISCARD D'EST^ING

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare tristețe știrea despre decesul vicepreședintelui Con
siliului de Stat, Emil Bodnaraș. în această dureroasă împrejurare, adresez 
Excelenței Voastre, In numele meu personal, al guvernului și poporului tuni
sian, sincere condoleanțe și transmitem familiei defunctului expresia compa
siunii noastre,

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Am aflat cu tristețe despre decesul Excelenței Sale domnul Emil Bodnaraș, 

vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. în 
numele guvernului, poporului pakistanez și al meu personal, exprim Excelen
tei Voastre profundele noastre condoleanțe.

Aș fi recunoscător dacă Excelența Voastră ar binevoi să transmită sin
cerele noastre condoleanțe familiei celui care a fost vicepreședinte.

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Prim/ul ministru

al Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele Guvernului Indiei și al meu personal, vă rog să acceptați 

sincerele noastre condoleanțe In legătură cu dispariția neașteptată a Exce
lenței Sale domnul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat și 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Vă rugăm, de asemenea, să transmiteți profunda noastră simpatie și com
pasiune membrilor familiei îndurerate.

B. D. JATTI
Vicepreședintele Republicii India

ZILELE CULTURII PORTUGHEZE
în cadrul Zilelor culturii portughe

ze, organizate în țara noastră sub 
egida Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, vineri la amiază a 
avut loc, în sala de expoziții a Tea
trului Național din Capitală, verni
sajul expoziției de gravură portu
gheză.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Ion Frunzetti, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, care ’aTC-'”’ 
levat că expoziția permite cunoaște
rea unei părți importante din activi
tatea plasticienilor portughezi.

La festivitate au participat Ion Do- 
du Bălan, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste,

loan Boțar, secretar al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, artiști plastici și 
alți oarpeni de cultură, un numeros 
public.

Au asistat, de asemenea. Antonio 
L. M. A. Novais Machado, ambasado
rul- Portugaliei la - București, dele-, 
gația culturală condusă de Carlos 
^Angrade, directorul relațiilor exter
ne din Departamentul Culturii al 
Ministerului Comunicării Sociale din 
Portugalia, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

SITUAȚIA METEOROLOGICĂ ÎN ȚARĂ
După cum ne informează meteo

rologul de serviciu, tovarășa Florica 
Militaru, ieri la ora 20, cea mai mare 
parte a teritoriului tării era acope
rită cu zăpadă, exceptînd Cimpia 
Dunării și Dobrogea. Față de ^iua 
precedentă, se semnalează oarecari 
modificări ale grosimii stratului de 
zăpadă, ca urmare a unor ninsori și 
viscoliri în diferite zone, mai ales 
în partea de nord și nord-est a țării, 
precum și în zona muntoas^. Astfel, 
în Moldova se înregistrează o gro
sime a stratului ce variază între 7 cm 
(Galați) și 36 cm (Bacău), excepție 
făcînd numeroase lntroieniri locale 
produse de viscol ; In Transilvania 
variațiile sint cuprinse Intre 11 cm 
la Sebeș și 63 cm la Cîmpenl, iar pe 
alocuri, în zonele mai înalte, se a- 
junge pină la 140 cm în județul Har-

Starea drumurilor
Aflăm de la Direcția generală a 

drumurilor că ieri la ora 20, din 
cauza zăpezilor căzute și mai ales a 
viscolului, circulația era întreruptă 
pe următoarele sectoare ale drumuri
lor naționale : Vînători — Ștefănești
— Manoleasa Prut (DN-24 C) ; Hîr- 
lău — Botoșani (DN-28 B) ; Suceava 

.— Botoșani — Manoleasa Prut
(DN-29) ; Vîrful Cîmpului — Dorohoi
— Rădăuți Prut (DN-29 A) ; Botoșani
— Ștefănești (DN-29 D) ; Dr. Petru 
Groza — Cîmpeni (DN-75). Din cauza 
viscolului majoritatea drumurilor din 
județele Suceava, Botoșani, Neamț, 
Iași și Bacău sint afectate de troiene 
,de zăpadă, care provoacă greutăți în 
desfășurarea circulației. De aseme
nea, sint condiții mai dificile de cir
culație pe următoarele drumuri din 
alte județe ale țării : Vînju-Mare — 
Șimian (DN-56 A) ; Cîmpulung — 
Rucăr (DN-73) ; Oravița — Moldova 
Veche (DN-57) ; Bozovici — Anina — 
Oravița (DN-57 B) ; Lugoj — Făget 
(DN-68 A) ; Brad — Virfuri (DN-76) ; 
Brad — Abrud (DN-74).

Și nu depinde decit de mine, de 
munca mea, să fie îndeplinit. Ciți 
muncitori din țările in care se Închid 
ori dau faliment peste noapte atîtea 
întreprinderi pot avea această sigu
ranță a zilei de miine ?

„Pentru ce muncim ? Pentru cine 
muncim ?“...

— Muncesc c-așa sint eu : îmi 
place munca. Probabil că de asta 
m-am născut : să-mi placă. Cînd 
lucrez, nici nu știu cînd trece 
timpul. Și mă trezesc că se încheie 
luna și iau cinci mii. Pentru alții, 
mai tineri, luna se încheie de la trei 
mii în sus...

Despre testul încărcat în secția 
construcții metalice am discutat și cu 
tovarășul Constantin Moisescu, se
cretarul comitetului de partid. „Cred 
că vă pot fi de folos cu ceva", ne-a 
spus. „Anume ?“ . „Puneți întrebarea 
și maistrului Gheorghe Dăscăiescu, 
care are 67 de ani și nu vrea in 
ruptul capului să se despartă de în
treprindere. Ori inginerului Ale
xandru Berberian. Sau doctorului in
giner Victor Bunea, pentru care 
ceasul întreprinderii sună ca pentru 
fiecare, deși are 71 de ani..."

Invitația o înscriu în planurile 
mele apropiat».

ghita și 175 cm în județul Mureș. 
In Maramureș, stratul de zăpadă 
este în medie de 55 cm, dar în zo
nele mai înalte, Ia Cavnic, atinge 
205 cm. în Crișana stratul este de 
32 cm, în Cimpia Banatului 28 cm, 
iar in partea de sud a acestui tinut,. 
în zona Berzasca, a ajuns la 65 cm. 
în nordul Olteniei s-au înregistrat 
34 cm. iar in nordul Munteniei 14 cm.

în zona muntoasă : Omul — 80 cm. 
Sinaia cota 1 500 — 89 cm. Predeal 
— 59 cm, Postăvarul — 168 cm.
Ceahlău — 100 cm. Rarău — 89 cm, 
Paring — 146 cm, Semenic 164 cm.

La ora cind ni se ..transmite știrea, 
ninsoare viscolită local în județele 
din nord-estul țării. Vintul suflă pe 
alocuri cu 50 km pe oră. în partea 
centrală a Transilvaniei ninge poto
lit.

Circulația 
trenurilor

în comparație cu ziua precedentă, 
după cum sîntem informați la Dis
peceratul central al departamentului 
C.F.R., circulația trenurilor de călă
tori se desfășoară în întreaga tară în 
condiții mai bune, înregistrindu-se 
întîrzieri numai la trenurile ce tra
versează zonele afectate de zăpadă și 
viscol. Continuă să fie închis secto
rul Oravița — Anina, unde se acțio
nează cu numeroase mijloace meca
nice și forțe umane la deszăpezire.

Timpul probabil 
în luna februarie
în luna februarie, potrivit progno

zei Institutului meteorologic, in cea 
mai mare parte a țării temperaturile 
vor oscila în jurul valorilor medii 
muîtianuale. ,

în prima decadă, vremea va fi rece, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă de 
ninsoare, insă neînsemnate cantitativ. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
predominind din sectorul estic. Tem
peraturile minime vor oscila între 
minus 14 și minus 4 grade, iar maxi
mele între minus 6 și plus 4 grade.

între 11 și 20 februarie, vremea va 
fi rece la începutul intervalului și 
apoi se va încălzi treptat. Cerul va 
fi mai mult noros. în prima jumăta
te a intervalului va ninge temporar, 
iar apoi precipitațiile vor fi, în une
le zile, și sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vîntul va prezenta intensifi
cări pină la 50 km pe oră. mai frec
vente in nordul țării și în zona de 
munte. La începutul acestei decade, 
temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, iar 
maximele între minus 4 și plus 6 gra
de. în continuare, temperaturile vor

> crește treptat, atingînd în ultimtele 
zile și plus 10—12 grade. Dimineața 
și seara se va produce ceață locală.

între 21 și 29 februarie, vremea se 
va răci ușor, cerul va fi temporar 
noros și local vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de ploaie și la
poviță. în unele zile se va produce 
ceață. Vintul va sufla din est cu 20— 
40 km pe oră. Temperaturile minime 
vor oscila intre minus 7 și plus 3 
grade, iar maximele între zero și plus

' 10 grade, ' local ' mai ridicate.

(Agerpres)
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Lucrările Conferinței balcanice 
pentru cooperare economică

PEKIN

SEMNAREA ACORDULUI ROMÂNO-CUINEZ
ATENA 30. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Conferința 
balcanică pentru cooperare econo
mică, pe baza propunerilor prezentate 
de delegațiile participante, a început, 
vineri, elaborarea unei tematici de 
ansamblu, pe domenii și proiecte 
concrete, privind colaborarea multi
laterală între țările balcanice în sec
toare ca : schimburile comerciale, 
transporturile și telecomunicațiile, a- 
gricultura, energia electrică, protec-

ția mediului înconjurător și turis
mul.

în ședința plenară de vineri după- 
amiază, prezidată de Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, șeful delegației româ
ne, s-a stabilit ca lucrările plenarei 
conferinței să fie reluate luni, 2 fe
bruarie, pentru a se continua defini
tivarea temelor de interes comun, 
pentru o cooperare balcanică multi
laterală.

Dezarmarea—obiectiv
primordial și urgent al O.N.U
Sesiunea Comitetului ad-hoc al Adunării Generale privind rolul 

Națiunilor Unite în domeniul dezarmării

CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager
pres). — Ministrul român al minelor, 
petrolului și geologiei, Bujor Almă- 
șan, aflat într-o vizită oficială în 
Mexic, a fost primit de președintele 
Statelor Unite Mexicane, Luis Eche
verria Alvarez.

Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis președintelui Luis Eche
verria și , doamnei Maria Esther Zuno 
de Echeverria, din partea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, un mesaj de salut, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, personală, de 
stimă pentru poporul mexican.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis, președintele ,Luis Echeverria

Alvarez a rugat pe ministrul român 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa și a doam
nei Maria Esther, Zuno de Eche
verria, cele mai cordiale urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și bunăstare poporului 
român.

La întrevedere au fost prezenți 
membrii delegației române, precum 
și ambasadorul țării noastre în Mexic, 
Dumitru C. Mihail.

In cursul vizitei, ministrul român 
a avut întrevederi cu Francisco Ja
vier Alejo, ministrul patrimoniului 
național, cu Jaime Dovali, directorul 
general al „PEMEX", și cu conduce
rea Institutului mexican al petrolu
lui. din Mexic.

NAȚIUNILE UNITE 30 — Cores
pondentul nostru transmite : La se
diul Națiunilor Unite din New York 
s-a deschis prima sesiune a Comi
tetului ad-hoc al Adunării Generale 
pentru studiul rolului organizației 
Națiunilor Unite în domeniul dezar
mării; sesiune consacrată organizării 
lucrărilor sale de fond, care urmea
ză să Înceapă în luna iunie. Pre
ședinte al comitetului a fost ales re
prezentantul Suediei, Inga Thorsen, 
ministru de stat.

Dezbaterile privind elaborarea or
dinii de zi și organizarea lucrărilor 
comitetului au loc în baza unui do
cument de lucru prezentat de nouă 
delegații, între care și cea a Româ
niei.

în discursul său, reprezentantul 
român. Dumitru Ceaușu, a arătat că 
activitatea Comitetului ad-hoc tre
buie să ducă la măsuri concrete, 
pozitive, pentru creșterea rolului și 
contribuției O.N.U. în domeniul

dezarmării, avînd în vedere gravita
tea deosebită a cursei înarmărilor și, 
în primul rînd, a celei nucleare a- 
supra dezvoltării tuturor națiunilor, 
asupra păcii și stabilității în lume. 

Arătînd că problema dezarmării 
trebuie să constituie unul din obiec
tivele primordiale și cele mai ur
gente ale O.N.U., reprezentantul ro
mân a subliniat necesitatea ca ne- 

. gocierile de dezarmare să fie .scoase 
din imobilismul în care se găsesc. 
In context, el a evocat propunerile 
concrete prezentate în acest scop de 
tara noastră la ultima sesiune ordi
nară a Adunării Generale a O.N.U. 
Subliniind,.. în continuare, că Româ
nia se pronunță pentru creșterea ro
lului și. contribuției Adunării Gene
rale la organizarea și controlul ne
gocierilor de dezarmare, vorbitorul 
a reamintit propunerea țării noas
tre privind convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale 
consacrată exclusiv problemelor 
dezarmării.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
în problema Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. și-a continuat dezbaterile în 
problema Namibiei, în vederea a- 
doptării unor măsuri concrete pen
tru încetarea ocupării ilegale a Na
mibiei de către regimul rasist din 
Republica Sud-Africană. Subliniind 
necesitatea lichidării ultimelor vesti
gii ale regimurilor colonialiste și 
rasiste de pe continentul african, 
reprezentantul U.R.S.S., Iakov Ma
lik, a declarat că Africa de Sud 
este ultimul sprijin al rasismului și 
apartheidului, un focar de pericol 
militar permanent pentru toate sta
tele africane. Uniunea Sovietică — 
a precizat el — sprijină pe deplin 
hotărîrile sesiunii extraordinare mi
nisteriale a Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.), care se pronunță 
pentru eliberarea totală de rasism a

sudului Africii, pentru 
ocupării ilegale a Namibiei 
tre regimul minoritar rasist 
Pretoria.

Reprezentantul S.U.A., 
Moynihan, a expus poziția 
Unite potrivit căreia în 
timp s-ar fi înregistrat o 
schimbare în atitudinea 
R.S.A. (fapt dezmințit însă de ma
rea majoritate a vorbitorilor ; chiar 
și reprezentantul sud-african, în 
cuvîntul său, n-a făcut altceva de- 
cît să reafirme vechea poziție rigidă 
a regimului minoritar ‘rasist de la 
Pretoria). In concluzie. Moynihan a 
arătat că și S.U.A. consideră că 
R.S.A. trebuie să elaboreze un plan 
precis și neechivoc care să prevadă 
respectarea dreptului poporului nami- 
bian de a se pronunța liber âsupra 
propriului său viitor.

încetarea 
de că- 
de la

Daniel 
Statelor 
ultimul 

anumită 
guvernului

madrid Întîlnire între reprezentanți 
ai P. C. din Spania și P. C. Francez

PARIS 30 — Corespondentul nos
tru transmite : Ziarul „L’Humanite" 
informează despre întîlnirea care a 
avut loc, la Madrid, între o delegație 
a Partidului Comunist Francez și o 
delegație a Partidului Comunist din 
Spania. ( \

Robert’ Ballanger, membru al C.C. 
al P.C.F. și președinte al grupului 
parlamentar comunist din Adunarea 
Națională, care a condus delegația, a 
declarat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că întîlnirea a avut ca scop 
informarea delegației franceze asu
pra situației din-Spania și reafirma
rea strînsei solidarități dintre cele . 
două partide, a sprijinului pe care 
comuniștii francezi îl acordă comu
niștilor din Spania și, în general, tu
turor forțelor democratice din aceas
tă țară.

Delegația P.C.F. a avut, de ase
menea, întîlniri cu reprezentanți ai

--------- ,-----------------

VIETNAMUL DE SUD

diverselor formațiuni ale opoziției 
democrate, cu militanți ai cercurilor 
muncitorești, studențești, liberale și 
clericale. Robert Ballanger, subliniind 
dorința tot mai evidentă a întregii 
opoziții democratice de a-și unifica 
acțiunile, a arătat că democrații pe 
care i-a întîlnit sînt însuflețiți de o 
mare încredere în rezultatele unei 
lupte pe care ei o doresc pașnică și 
care trebuie să ducă, datorită spriji
nului celor mai largi mase populare, 
la instaurarea libertăților politice și 
sindicale, a unui regim democratic.

în încheierea conferinței de presă, 
conducătorul delegației P.C.F. a a- 
:preciat că nici o schimbare funda
mentală nu poate fi realizată in Spa
nia fără Partidul Comunist, „singu
rul partid organizat, care, timp de 
decenii, a ridicat drapelul libertăți
lor, independenței, progresului social 
și democrației".

PEKIN 30 (Agerpres). — Tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și Li Cian, ministrul comer
țului exterior al R. P. Chineze.vau 
semnat, la Pekin, acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Populare Chi
neze privind . schimbul de mărfuri 
principale pe perioada 1976—1980 și 
protocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul în curs. 
Documentele prevăd creșterea con
tinuă a volumului de schimburi în 
anul 1976 în raport cu nivelul atins 
anul trecut și diversificarea comer
țului bilateral, în vederea dezvoltării 
economice a celor două țări. In com
parație cu cel precedent, 
acord pe 
gire a 
necesare 
mână și
dă a cincinalelor care au început în 
acest an. Potrivit protocolului comer
cial pe 1976, România va livra Chi
nei produse ale industriei 
toare de mașini, instalații 
autocamioane, locomotive 
lectrice, vagoane, rulmenți
rite piese de schimb, precum și pro

actualul 
termen lung prevede o lăr- 
nomenclatorului de produse 
economiilor naționale ro- 
chineză pe întreaga perioa-

construc- 
de foraj, 
Diesel-e- 
și dife-

chimică și me- 
Chineză va ex-

duse ale industriilor 
talurgică, iar R. P.
porta în țara noastră mașini-unelte, 
produse ale industriilor chimică, 
tilă și alimentară, feroaliaje, 
metalurgic, bumbac, orez și alte 
duse.

La semnare a fost prezent 
Kuo-fen, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. 
asemenea, de 
rii noastre la 
lescu.

tex- 
cocs 
pro-

Hua

P. Chineze. A fost, de 
față ambasadorul ță- 
Pekin, Nicolae Gavri-

• „OFERTĂ DE SERVI
CIU"... Carl-Johan Charpen
tier, în vîrstă de 28 de ani, 
doctor în filozofie, a căzut vic
timă șomajului, care a înregis
trat, .în ultimul timp, creșteri 
însemnate în rîndurile intelec
tualității suedeze. Specializat în 
probleme de istoria artei, este
tică, etnografie, etnologie și în 
probleme privind țările în curs 
de dezvoltare, el vorbește fluent, 
în afară de suedeză, șase limbi 
străine — franceză, germană, 
engleză, italiană, spaniolă, hindi 
— și dialectul dări din persana 
modernă. La oficiul de reparti
zare a forței de muncă, lui Carl- 
Johan Charpentier i s-a oferit 
un post de... mecanic, și aceasta, 
insă, cu condiția absolvirii unui 
curs de recalificare.

Precizări asupra politicii G.R.P. față de membrii 
fostei administrații

SAIGON 30 (Agerpres). — Huynh 
Tan Phat, președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii. Vietnamului de Sud, a semnat un 
document privind politica 
autoritățile revoluționare 
membrii administrației și 
fostului regim antipopular 
precum și ai organizațiilor 
reacționare existente, în 
Vietnamul de sud.

Amintind suferințele provocate 
populației de forțele imperialiste și 
de cei puși în slujba acestora, do
cumentul relevă, în același timp, că 

■ politica urmată de forțele revoluțio
nare față de cei care au făcut parte 
din administrația și armata fostului 
regim a reprezentat întotdeauna o 
politică de clemență, generoasă, ba
zată pe sentimente naționale, și face 
totodată distincție între majoritatea 
țnilitarilor, siliți să .slujească j... dțfipt

dusă de 
față de 
armatei 

saigonez, 
politice 

trecut, în

carne de tun, și a lucrătorilor și func
ționarilor fostului regim, și minori
tatea celor ce se puneau deliberat 
în slujba imperialismului și se împo
triveau revoluției.

Autoritățile revoluționare, slujind 
interesele patriei și ale poporului, 
sînt hotărîte să reprime aspru pe 
cei care refuză cu obstinență să fie 
reeducați și ar încerca să întreprindă 
acțiuni contrarevoluționare.

★

Hua Kuo-fen a oferit o recepție 
în cinstea delegației guvernamenta
le comerciale române, condusă de 
tovarășul Ion Pățan. Cu acest pri
lej, tovarășii- Hua Kuo-fen și Ion 
Pățan au rostit alocuțiuni, au toas
tat în sănătatea tovarășului Nicolae 

tovarășului Mao 
adîncirea prieteniei 
partide, guverne și

Ceaușescu și a 
Tzedun, pentru 
dintre cele două 
popoare.

★
Vineri, delegația română și-a în

cheiat vizita în R. P. Chineză, ple- 
cînd din Pekin spre patrie. In aceeași 
zi, delegația s-a reîntors la Bucu
rești.

Dezvoltarea colaborării economice
româno-suedeze

• LASERUL ÎN IN
DUSTRIA CONFECȚII
LOR. Cercetătorii Universității 
tehnice din Dresda au, printre 
alte teme de studiu, folosirea 
tehnicii laserului în industria 
confecțiilor. Cu ajutorul laseru
lui, energia de radiație este 
transformată, prin absorbție, 
în căldură, care, ia rîndul ei, 
evaporă sau topește materialele 
în locurile spre care este în-, 
dreptat fascicolul laser. Acest 
procedeu are o aplicare mult 
mai largă decît cele mecanice 
tradiționale, dovedindu-se deo
sebit de avantajos la croielile 
complicate și contribuind în mod 
substanțial la ridicarea produc
tivității muncii. La stofele din 
fibre termoplastice se creează 
posibilitatea ca, în același timp.;’’ 
cu croitul, canturile apărute să 
fie astfel sudate încît la confec
ționarea de produse tricotate să 
nu mai apară cusături. Prin 
aceasta sînt eliminate unele fa
ze de prelucrare.

Spre normalizarea
BEIRUT 30 (Agerpres). — Comu

nicatele Comitetului militar superior 
pentru supravegherea respectării a- 
cordului de încetare a focului în Li
ban au subliniat vineri continuarea 
procesului de normalizare a situației, 
atît la Beirut, cît și în restul țării. 
Astfel, baricadele și fortificațiile au 
dispărut de pe străzile capitalei, ma
gazinele și-au reluat, în cea mai mare 
parte, activitatea, aeroportul și por-

situației în Liban
tul au fost redeschise. Totodată, gu
vernul a creat un comitet special 
pentru problemele de reconstrucție 
din Beirut, care a dispus refacerea 
grabnică a serviciilor publice și a- 
provizionarea cu apă și combustibil. 
Pe de altă parte, premierul Rashid 
Karame a cerut militarilor și mem
brilor forțelor de securitate să revină 
lă unitățile, lor.

Plenara C.C. al P.P.R.M.
ULAN BATOR 30 (Agerpres). — La 

Ulan Bator a avut loc cea de-a Xl-a 
plenară a C.C. al P.P.R.M., care a 
analizat și. aprobat raportul în legătu
ră cu „Sarcinile privind extinderea 
suprafețelor cultivabile și sporirea 
producției agricole". Plenara a adop
tat o hotărîre în această problemă. La 
încheierea lucrărilor a luat cuvîntul 
Jumjaaghiln Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole.

LONDRA

STOCKHOLM 30 (Agerpres). — La 
30 ianuarie, la Stockholm a avut loc 
semnarea Memorandumului de coo
perare între Ministerul Industriei al 
Suediei și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini din Republica 
Socialistă România.

Documentul semnat de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și de 
son, ministrul suedez 
prevede intensificarea 
rea acțiunilor de 
mică, industrială 
fică în domeniile

mijloacelor de transport grele, elec
trotehnicii, în producția 
energetice, metalurgice 
industria alimentară.

In această 
națe și'unele 
de cooperare 
menționate, 
suedeze.

de utilaje 
și pentru

fost seniperioadă au
convenții și înțelegeri 

bilaterală, în domeniile 
cu firme specializate

Rune Johans- 
al industriei, 

și diversifica-
cooperare econo- 
și tehnico-știihți- 
industriei navale.

★
La 30 ianuarie, loan Avram a avut 

o întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Suediei, Sven Andersson. 
La întrevedere a participat amba
sadorul țării noastre la Stockholm, 
Teodor Vasiliu.

• SISTEM PNEUMA
TIC DE TRANSPORT. 
Specialiști sovietici au elaborat 
proiectul unei linii pneumatice 
de mare viteză pentru transpor
tul pasagerilor. Acest proiect 
prevede construcția de tuneluri 
in secțiuni fie pe estacade, fie 
sub pămînt, în funcție de con- • 
dițiile locului. Linia va avea 
două tuneluri paralele, iar la 
punctele terminus se vor afla 
stațiile de pompare a aerului.

agențiile de presă
La Moscova, Constantin 

Oanțea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a avut cu N. N. po- 
dionov, adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., un schimb 
de, păreri asupra unor probleme de 
interes reciproc.

0 delegație română,con- 
dusă de tovarășul Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a sosit la Bagdad într-o vizită 
oficială, la invitația Ministerului A- 
facerilor Externe al Republicii Irak. 
La aeroport delegația a fost întîm- 
pinată de Sabri Al-Hadithi. adjunct

al ministrului afacerilor externe, de 
fUHcț'idnârl "Superiori din Ministerul 
irakian al > Afacerilor Externe.

Organizația pentru Coo
perare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.) a hotărît lan
sarea unui program de cercetări, pe 
o perioadă de trei ani, care să fur
nizeze țărilor membre date privind 
evoluția posibilă a economiei mon
diale. Secretarul general al O.E.C.D., 
Emile van Lennep, a precizat că este 
vorba despre Cercetări științifice pri
vind tendințele economice pe plan 
mondial. Costul programului se ridică 
la 4 milioane dolari.

DE LA CORESPONDENTH NOȘTRI

Muncitorii siderurgiști 
sub povuru crizei

• Cea mai gravă perioadă de recesiune din ultimele 
patru decenii și jumătate ® Zeci de mii de concedieri 

și pierderi săptăminale de milioane de lire

reducerii creșterii nu
mărului celor rămași 
fără lucru.

Deputatul conserva
tor James Prior a cri
ticat depoziția minis
trului finanțplor, de- 
clarînd că prin apli
carea „rețetei" aces
tuia „se va ajunge, 
curînd, la 2 milioane

de șomeri". Deputatul 
laburist Eric Heffer a 
declarat, pe de altă 
parte : „In circum
scripția mea sînt re
giuni în care 20 la 
sută din numărul celor 
capabili de muncă sînt 
șomeri". Un alt depu
tat laburist, Jog John 
Mendelson, a subliniat:

„Existența a 175 000 de 
muncitori șomeri . în 
industria construcțiilor, 
în timp ce numărul 
persoanelor fără locu
ință este; așa de mare, 
reprezintă o contra
dicție flagrantă a so
cietății capitaliste11.

N. PLOPEANU

Televiziunea olandeză a trans
mis recent filmul muzical „Mo
zaic românesc", realizat de So
cietatea olandeză de radio și 
televiziune N.C.R.V., în colabo
rare1 cu Televiziunea română, 
Ia Muzeul satului din București. 
La realizarea filmului și-a dat 
concursul cîntăreața olandeză 
ThereSe Steinmetz. In comenta
riul care însoțește pelicula se 
relevă „bogăția culturală și arta 
populară fascinantă a pămîntu- 

• lui românesc".

PARIS
.XJ

transmit
. fiu fost reluate negocie
rile de la Viena privind reducerea 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală. Parti
cipă delegații din 17 țări europene, 
din S.U.A. și Canada. Delegația 
României este condusă de D. Aninoiu, 
ambasadorul țării noastre la Viena, 
în ședința de vineri au luat cuvîntul 
șefii delegațiilor Canadei și Poloniei.

„Ziua martirilor", un °ma- 
giu adus lui Mahatma Gandhi și ce
lorlalți luptători care s-au jertfit pen
tru libertatea țării și afirmarea na
țională, a fost comemorată, vineri, în 
India. La monumentul „Rajghat" din 
Delhi au fost depuse coroane de flori 
de către președintele Fakhruddin Aii 
Ahmed, primul ministru, Indira 
Gandhi, de reprezentanți a numeroa
se organizații cetățenești.

La Genevaa avut loc vineri 0 
întîlnire între delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A. participante la convorbirile 
privind limitarea înarmărilor strate
gice ofensive.

• PARC DEDICAT 
CREAȚIEI LUI ANDER
SEN. Autoritățile 
elaborat un plan de 
pînă în 'anul 1978, 
Herning- a unui 
creației celebrului 
danez Hans Christian Andersen. 
Parcul va avea o suprafață de 
198 000 metri pătrați și urmează 
să fie împodobit cu statuete și 
imagini reprezentînd cele mai 
îndrăgite personaje ale basme
lor lui Andersen, prezentate 
intr-un decor feeric .de lacuri 
artificiale și munți în miniatură; 
El va fi dotat cu mai multe 
săli de spectacol și estrade și 
este destinat să ofere, pe lîngă 
momente de amuzament și des
fătare pentru cei mici, și posi
bilități de mai bună cunoaștere 
de către școlari a creației lui 
Andersen.

daneze au
construire, 
în ' orașul 

parc dedicat 
povestitor

„Industria metalur
gică britanică parcurge 
o perioadă confuză și 
întunecată. Actuala pe
rioadă de recesiune so 
anunță a fi mai gravă 
decît toate celelalte 
traversate în ultimele 
patru decenii și jumă
tate". Astfel înfățișea
ză ziarul „GUARDIAN" 
dificultățile care con
fruntă una din princi
palele ramuri ale eco
nomiei britanice — in
dustria metalurgică. 
Ziarul menționează că 
Ia o serie de mari com
binate siderurgice mun
citorii se află în grevă, 
iar la altele oțelarii au 
ocupat ateliere și sec- 
toare-cheie. „Practic 
ne aflăm pe un vul
can. Criza este însoțită 
de mari nemulțumiri 
muncitorești" — scrie 
cotidianul menționat.

Nemulțumirile sala- 
riaților de la combina
tele siderurgice s-au 
intensificat în și mai 
mare măsură ca urma
re a hotărîrii 
de „Corporația 
nică a Oțelului" 
gan de stat —
concedia o cincime din 
întreaga forță de mun
că angajată în indus
tria metalurgică. Ur
mează a fi închise u- 
nele unități siderur
gice care afectează în
treaga viață economică 
a mai multor localități?

Ca și în alte țări oc
cidentale, industria 
metalurgică din Marea 
Britanie trece prin se
rioase dificultăți. Fe
nomenele de recesiune 
și inflație, care s-au 
resimțit profund în în
treaga economie, au a- 
vut. in ramura meta
lurgiei consecințe deo- 
»ebit dureroase,

ales datorită 
. dramatice a 

de oțel pe 
interocciden- 

în aceste im- 
Corporația

luate 
Brita- 
— or- 
de a

mai i 
scăderii 
cererii 
piețele 
tale, 
p.rejurări, 
oțelului a. trecut la re- ‘ 
duceri masive ale vo
lumului producției : a- 
nul trecut au fost pro
duse doar 17 milioane 
tone de oțel, deși ca
pacitatea combinatelor 
sale este de aproape 30 
milioane tone. Astfel, 
săptăminal se înregis
trează pierderi de a- 
proape 8 milioane lire 
sterline.

Pentru a teși din a- 
ceastă situație și a eli
mina, fie și în parte, 
pierderile Înregistrate, 
corporația a întocmit 
un „pachet de măsuri" 
menit să contribuie în 
acest an la economisi
rea sumei de 200 mili
oane lire. Din această 
sumă, cea mai mare 
parte, respectiv 170 mi
lioane, va fi „economi
sită" prin... reducerea 
forței de muncă. In a- 
cest scop s-a propus 
concedierea a 44 000 
muncitori siderurgiști, 
din totalul de 228 000 ; 
se are, totodată. în ve
dere și reducerea sa
lariilor la alți _ 100 000 
muncitori, care nu vor 
mai avea „săptămîna 
de lucru garantată", ci, 
periodic, vor fi „trimiși 
acasă" pe diferite ter
mene, fără a li se plăti 
un cent pentru perioa
dele în care nu lucrea
ză.

„Pachetul de măsuri" 
anunțat de corporație 
nu reprezintă decît „un 
început", urmind ca în 
scurt timp, după cum 
subliniază presa brita
nică, curbele de sacri
ficiu să fie și mai as-

pre, iar numărul con
cedierilor să crească în 
continuare. Așa se și 
explică de ce „zeci de 
mii de muncitori ame
nință cu declararea 
grevei și ocuparea 
combinatelor siderur
gice" — după cum 
scrie „SUNDAY TE
LEGRAPH", mențio- 
nînd că „rezistența 
muncitorilor față de 
propunerile «Corpora
ției Britanice a Oțe
lului» ește în creștere". 
Siderurgiști!, după cum 
subliniază comentato
rii, refuză să accepte 
ca povara crizei să fie 
aruncată in spatele lor 
și al familiilor lor.

Ziarul „MORNING 
STAR", care analizea
ză situația, cere inter
venția Urgentă a gu
vernului, arătînd că 
„prăbușirea acestei pie
tre de temelie a eco
nomiei care este meta
lurgia amenință orice 
posibilitate de redresa
re sau expansiune eco
nomică în viitor".

Amploarea crescîn- 
dă â șomajului în Ma
rea 
de 
unor „dezbateri de ur
gență" în Camera Co
munelor. în moțiunea 
adoptată la încheierea 
dezbaterilor se cere 
adoptarea de măsuri 
hotărîte pentru stăvi
lirea acestui grav fe
nomen.

Ministrul finanțelor, 
Denis Healey, a ară
tat, în cadrul dezbate
rilor. că „recesiunea 
mondială a determinat 
o scădere bruscă in 
ceea ce privește cere
rea de produse brita
nice". El a anunțat 
că guvernul va adop
ta măsuri în vederea

Britanie a făcut, 
altfel, obiectul

Noi file Iu dosarul imigranților
© într-o singură lună — 100 000 muncitori străini aruncați 
pe drumuri © Condiții de locuit subumane și „specula cu 

somnul"
Un ziar parizian de 

mare tiraj publica o 
serie de mărturii emo
ționante in legătură cu 
soarta muncitorilor 
imigranți: Mohamed
A., nord-african, fost 
lucrător la întreținerea 
drumurilor, fără ser
viciu de 16 luni, tre
buie să întrețină o fa
milie compusă din 6 
persoane, cu 600 franci 
pe lună, proveniți din 
diverse ajutoare so
ciale.

„Numai piinea mă 
costă aproape 10 franci 
pe zi" — declară, la 
rîndul său, Xavier D., 
portughez, fost mun
citor în construcții. Șo
mer din vara anului 
1975, cu o familie com
pusă din 8 persoane, 
locuiește intr-o singu
ră încăpere închiriată 
la un „negustor 
somn". „Patru din co
piii mei dorm pe 
rude și prieteni, 
echipa mea de 12 mun
citori imigranți, 9 au 
fost concediați odată 
cu mine" — relatează 
Xavier D.

De altfel, conform 
unei declarații oficia
le, numai in luna no
iembrie 1975 s-au în
registrat in Franța, la 
oficiile de plasare, a- 
proximativ 100 000 ce
reri de serviciu din 
partea muncitorilor 
imigranți concediați. 
Observatorii remarcă 
însă faptul că. intrucit 
e vorba de străini care.

de

la 
Din

in marea lor majori
tate, nu știu să scrie 
în limba tării gazdă, 
cifra șomerilor imi
granți este în realitate 
cu mult mai mare. 
Semnificative, in acest 
sens, sînt cifrele cu
prinse intr-o broșură 
difuzată recent de că
tre Delegația generală 
pentru informații: in
tr-un singur an (iunie 
1974—iunie 1975), nu
mărul șomerilor străini 
a crescut cu 167,3 la 
sută ; in aceeași pe
rioadă numărul șome
rilor autohtoni a sporit 
„doar" cu 88,3 la sută. 
Aceeași broșură recu
noaște că tot mai mulți 
patroni preconizează 
ca soluție a șomajului 
„trimiterea străinilor 
la ei acasă".

Dar numai patronii 
au o atare atitudine 7 
Intr-un recent studiu 
intitulat : „O cotitură 
in procesul migrației 
in Europa", Organiza
ția pentru Cooperare 
Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.) arată 
că principalele țări- 
gazdă (R.F.G., Franța, 
Anglia, Elveția) au a- 
doptat în ultima vreme 
„o serie de măsuri me
nite să limiteze consi
derabil 
oprească 
citorilor 
Studiul
restricțiile amintite se 
datorează crizei eco
nomice, care lovește în

sau chiar să 
intrarea mun- 

imigranți". 
recunoaște că

primul rînd această 
largă categorie de 
muncitori. Mii și mii 
de muncitori părăsesc 
astfel țările în care au 
muncit din greu un 
lung șir de ani, fără 
să beneficieze de drep
turile sociale ale mun
citorilor autohtoni (a- 
jutor de șomaj, pen
sionare, asigurări so
ciale etc.).

Iar cei ce rămin 
moștenesc aceeași si
tuație profesională și 
socială : salarii tot mai 
reduse la muncă egală 
față de autohtoni, pla
fonarea promovării pe 
scara profesiilor, con
diții de locuit subme
diocre, atunci cînd nu 
sînt subumane. Pentru 
că, după cum relatează 
ziarul „Le Monde", 
patronii întreprinde
rilor franceze atribuie 
sume derizorii cheltu- 

■ ielilor pentru cazarea 
muncitorilor imigranți. 
Aceasta și explică si
tuația tragică in care 
trăiesc zeci de mii de 
familii.de imigranți in 
bidonviluri sau în așa- 
zisele „cămine" închi
riate, la prețuri exage
rate, de către „specu
lanții de somn", in ba
răci de lemn sau în 
clădiri dezafectate, lip
site de cele mai ele
mentare atribute ale 
unei vieți civilizate.

Paul 
DIACONESCU

Parchetul militar din 
Atena a ordona^ ° anchetă împo
triva generalului Phaedon Ghizikis, 
fost președinte al Greciei în perioada 
25 noiembrie 1973 — 15 decembrie 
1974, învinuit de complicitate la orga
nizarea loviturii militare de stat de la 
21 aprilie 1967. După cum informea
ză presa ateniană, citată de agenția 
France Presse, o anchetă similară va 
fi întreprinsă și în ce privește cazul 
fostului general Dimitri Zagorianna- 
kos, fost comandant șef al forțelor 
armate grecești în 1974.

Convorbiri cubano-cana- 
diOnO. Pr*mul ministru al Canadei, 
Pierre Elliot Trudeau, și-a încheiat 
vizita oficială în Cuba, în cursul că
reia a avut întrevederi cu primul 
ministru Fidel Castro Ruz și cu alte 
oficialități guvernamentale, anunță 
agenția Prensa Latina.

Guvernul japoneza hotărît« 
in principiu, extinderea apelor teri
toriale ale țării la 12 mile marine — 
informează agenția Kyodo. Se pre
cizează, însă, că nu a fost adoptată 
nici o decizie în legătură cu data 
cînd va intra în vigoare noua lege 
privind apele teritoriale ale țării. 
Pină în prezent, arată agenția, 54 de 
țări au hotărît să-și extindă la 12 
mile marine limita apelor terito
riale.

în preajma Congresului economiștilor 
din lumea a treia

ALGER 30 (Agerpres). — Aproape 
300 de economiști din diferite țări 
și-au confirmat participarea la lu
crările primului Congres al econo
miștilor din lumea a treia, pro
gramat să se desfășoare la Palatul 
Națiunilor din Alger, în perioada 
2—7 februarie a.c., anunță agenția 
A.P.S.

Convocarea acestui congres răs
punde necesității pe care o resimt 
țările în curs de dezvoltare de a-și 
mobiliza întregul potențial material 
și uman pentru a stabili strategiile ’ 
de dezvoltare care să răspundă preo
cupărilor lor, de a-și defini liniile 
directoare ale cercetării economice.

Reuniunea de la Alger vizează, de 
asemenea, creșterea posibilităților e- 
conomiștilor din țările îh curs de dez
voltare de a-și spori capacitatea de a

răspunde marilor probleme eco
nomice cu care sînt confruntate aces
te țări.

Un document dat publicității de 
• către Comitetul de organizare arată 
că apropiatul Congres al economiști
lor din lumea a treia va permite ex
primarea de o manieră mai concretă 
a opiniilor științifice și a pozițiilor 
asupra problemelor care confrun
tă țările în curs de dezvoltare 
în relațiile lor cu statele dez
voltate din punct de vedere econo
mic, cum ar fi materiile prime, dez
voltarea și necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice iriternațio- 
nale.
probleme ale țărilor din 
treia în lupta lor pentru instaurarea 
de structuri economice capabile să 
răspundă aspirațiilor lor de progres 
economic și social.

Și

Vor fi dezbătute, totodată, 
lumea a

Iarnă grea în vestul Europei
Iarna s-a instalat in vestul Euro

pei in toată plenitudinea ei. Tem
peratura a scăzut în unele regiuni 
din R.F. Germania la minus 23 grade 
Celsius. In orașul Strasbourg din 
Franța s-au înregistrat 14 grade sub 
zero. Noaptea de joi spre vineri a 
fost pentru capitala Marii Britanii 
cea mai friguroasă din ultimii patru 
ani, mercurul termometrului cobo- 
rînd Ia minus 3 grade Celsius. Nin
sori abundente au avut loc în mun-

ții Alpi, Apenini și Pirinei. în pla
toul Ârdeni din Franța stratul de 
zăpadă a atins 50 de centimetri. 
Mările sînt și ele deosebit de agi
tate. O navă de pescuit s-a scufun
dat în apropierea portului englez 
Brixham, iar un vas spaniol a trecut 
prin mari dificultăți pină a ajuns în 
portul britanic Torbay. In diferite 
țări sînt întărite digurile înălțate 
de-a lungul țărmului mării.

(Agerpres)

• AU PESCUIT UN... 
SUBMARIN. Năvoadele de 
pe „Le Petit Quinquin", o mică 
navă,de pescuit franceză, arun
cate în apele din apropierea li
toralului breton, au atîmat 
atît de greu încît bucuria pes
carilor aproape nu mai avea 
margini. Speranțele le-au fost 
însă spulberate pentru că, în loc 
de pește, în ochiurile plasei a 
fost prins submarinul francez 
„Narval", care executa manevre 
în acest sector. După primele 
momente de derută, emoție și 
stupoare de ambele părți, sub
marinul s-a putut, pînă la urmă, 
debarasa de supărătorul năvod.

•„RONDUL DE 
NOAPTE" VA FI REDAT 
PUBLICULUI. După termi
narea lucrărilor de restaurară,'' A 
celebrul tablou al lui Rembrândt I' 
„Rondul de noapte", grav dete-' 
riorat de către un dezechili
brat mintal în luna septembrie, 
va fi din nou expus publicului; 
într-o condiție mai bună decit 
înaintea atacului, a declarat un 
purtător de cuvînt al lui „Rijks- 
museum", din Amsterdam. Pînza 
— considerată una dintre cele 
mai de seamă lucrări ale cele
brului pictor olandez 
tea fi văzută din 
incepînd din luna

va pu- 
nou la muzeu 
martie.

• CÎND r ” 
FUMEAZĂ... COPIII TU
ȘESC" este concluzia unui 
cunoscut pediatru parizian, care 
a efectuat în acest sens o an
chetă pe 4 000 de elevi și eleve 
din capitala franceză și împre
jurimile sale. Potrivit conclu
ziilor sale, 28 la sută din copiii 
ai căror părinți sînt nefumători 
au suferit de rinofaringite per
sistente, fiind supuși unor ope
rații de eliminare a vegetațiilor 
sau amigdalelor ; proporția co
piilor suferinzi de diverse afec
țiuni respiratorii crește însă la 
37 la sută în cazul în care pă
rinții fumează între 5—10 țigări 
pe zi, pentru a ajunge la peste 
50 la sută dacă părinții depă
șesc nivelul de 20 de țigări fu
mate zilnic.

PĂRINȚII

• UNDE DUCE „DE
ZAMĂGIREA" SUPOR
TERILOR. In orașul englez 
Manchester au declarat grevă 
șoferii autobuzelor care-și aveau 
itinerarul pe lîngă stadionul de 
fotbal. Cauza grevei o constituie 
faptul că iubitorii fotbalului, 
ori_ de cîte ori echipa lor favo
rită - suferă un eșec, își mani
festă dezamăgirea mîzgălind sau 
zgîriind autobuzele. Greva șofe
rilor a fost declarată chiar în 
ziua cînd echipa 'de fotbal din 
Manchester, după o serie de în- 
frîngeri pe teren propriu, a mai 
pierdut un meci pe care, în mod 
normal, trebuia să-l cîștige.
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