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a tuturor consiliilor populare
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SPIRITUL VIU, NOVATOR, 
AL MARELUI LOR CONGRES!

!

„Fără îndoială că lucrările Congresului vor da un nou și puter
nic imbold activității consiliilor populare, vor determina ridicarea calita
tivă a muncii și a rolului lor în dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a societății noastre, în perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale, în lărgirea democrației socialiste, în participarea 
tot 
de

mai activă a întregului popor 
activitate

a tării a fost do-Viata politică
minată in aceste zile de un eveni
ment major în procesul întăririi 
și dezvoltării statului nostru socia
list, în întreaga operă de edificare 
a socialismului — Congresul depu- 
taților consiliilor populare județe
ne și al 
populare, 
acest fel 
a reunit.
democratic și 
for al poporului.
ai obștii — deputății consiliilor 
populare județene, primarii din în
treaga țară, practic pe toți cei in
vestiți prin votul cetățenilor cu 
inaita responsabilitate a conducerii 
și administrării județelor, municipi
ilor. orașelor și comunelor. Rolul și 
semnificația congresului au sporit 
prin faptul că el s-a desfășurat la 
cumpăna a două cincinale — in con
dițiile cind a fost încheiat cu succes 
cincinalul 1971—1975 și a început un 
nou cincinal 1976—1980, care va 
marca o etapă hotărîtoare in pro
cesul edificării societății socialist 
multilateral dezvoltate.

La baza lucrărilor congresului 
s-a aflat Expunerea rostită la des
chiderea sa de tovarășul Nieolae

președinților consiliiloi- 
prima manifestare de 

din istoria țării, care 
in cel mai larg, mai 

mai reprezentativ 
miile de aleși 

deputății

Ceaușescu — document de - o ex
cepțională importanță, carb a fost 
urmărit cu cel mai viu inte
res. primit cu deosebită satisfac
ție și deplină aprobare de par- 
ticipanții la congres, ca și de toți 
oamenii muncii, de întreaga țară.

Cu clarviziunea, realismul, spiri
tul revoluționar și larga deschidere 
spre nou. ce sint proprii gîndirii și 
acțiunii secretarului general al par
tidului, expunerea a făcut o amplă 
retrospectivă a drumului parcurs în 
ultimul cincinal, a reliefat succesele 
obținute în toate domeniile, precum 
și neajunsurile, neimplinirile ce tre
buie înlăturate. Bilanțul făcut pune 
în lumină, cu o mare forță, capa
citatea creatoare a poporului nostru, 
liber și stăpin pe soarta sa, justețea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân. consecvența cu care el 
călăuzește poporul nostru spre îm
plinirea celor mai inalte 
libertate, independență, 
bunăstare.

în expunere au fost 
totodată, problemele 
ridică dezvoltarea 
cială a țării in actuala 
fost indicate direcțiile principale de 
acțiurte pentru înfăptuirea cu suc-

năzuințe de 
progres și
analizate, 

pe care le 
economico-so- 

etapă. au

la conducerea tuturor domeniilor
NICOLAE CEAUȘESCU

(Din cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor 
Congresului consiliilor populare).

obiectivelor noului cincinal, 
cristalizat astfel, atit pentru 

munqji din .întreprinderi, 
cadrele de conducere din 

pentru

ces a
S-au 
oamenii 
pentru 
unitățile economice, cit și 
activiștii organelor locale ale puterii 
și administrației de stat, obiectivele 
practice, concrete de acțiune, expu
nerea dobindind astfel valoarea 
unui prețios îndreptar care va tre
bui să se afle permanent pe masa 
lor de lucru, să le călăuzească în
treaga activitate, 
pe baza sintetizării 
noastre, expunerea 
nouă și valoroasă 
dezvoltarea teoriei revoluției și con
strucției socialiste. Și cu acest prilej 
s-a vădit rolul decisiv al secretaru
lui general al partidului în elabora
rea politicii partidului și statului 
nostru și aplicarea ei consecven
tă. in găsirea soluțiilor menite să 
asigure progresul rapid al societății 
noastre, continua înaintare pe calea 
socialismului și comunismului.

în ansamblul său. congresul a 
reprezentat o remarcabilă manifes
tare a democratismului nostru so
cialist. Se știe că în ultimii ani 
partidul, acționind perseverent pen
tru adincirea democrației socialis-

în același timp, 
experienței țării 
s-a înscris ca o 
contribuție la

te, a inițiat și aplicat multiple .mă
suri de instituționalizafe la toate ni
velurile și in toate verigile organis
mului social a unor forme colecti
ve de conducere, menite sa asigure 
participarea tot mai activă a mase
lor largi ale celor ce muncesc la 
conducerea treburilor obștești. In 
acest sistem de conducere democra
tică, Congresul consiliilor populare 
s-a afirmat ea o formă superioară 
a democrației socialiste, „o formă 
nouă a puterii politice a oamenilor 
muncii — cum a apreciat secretarul 
general al partidului — in care re
prezentanții desemnați de munci
tori, de țărani, de intelectuali, de 
toii oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, participă direct la 
dezbaterea și , hotărirea destinelor 
patriei noastre socialiste".

Semnificativ pentru caracterul 
democratic al congresului este fap
tul că el a fost precedat de o am
plă dezbatere —"desfășurată de'la 
nivelul adunărilor populare comu
nale și pină la conferințele județe
ne ale consiliilor populare — care 
a antrenat, alături de cadrele 
conducere ale organelor localg,
(Continuare în pag. a IV-a)
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Un orologiu în noapteI

I

Sergiu ANDON

in 
plo- 
ac-

fată 
devenire 
bătrinul 
Prahova

de lo- 
al unei puternice 

socialiste și. tot- 
de gospodar al aces-

Picătura de cerneală
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Rubricile noastre : VIAȚA 
DE PARTID; ÎN CON
FRUNTARE : SCRISORI Șl 
RĂSPUNSURI ; FAPTUL DI
VERS ; PE SCURT DIN 
ȚARĂ ; SPORT ; DIN ȚĂ
RILE SOCIALISTE; DE PRE

TUTINDENI

Urma să ningă. Urma să ningă a doua zi. Aveam 
să aflu că toată lumea aștepta ca pe o saltare ză
pada. Pină atunci, un ger de stepă învăluia Vasluiul 
de seară, in care cobonsem dintr-un rapid încălzit, ca 
să înfrunt pustietatea glacială a străzilor și străduțe
lor. neobișnuit cu un asemenea frig, speriat de cum 
ulițele iși alungaseră oamenii prin case. Luminile vi
neții ale lămpilor fluorescente întăreau impresia unui 
peisaj de sticlă rece.

Suiam strada gării, pustie, cu liniștea rar detonată 
de cite un autobuz ce urca și el pieptiș. Mă gindeam 
la Vasluiul cîndva cu străzile străbătute de șanțuri de 
canalizare. Frămintări potolite acum sub pături de as
falt. Mă gindeam la noile locuințe, la peisajul urban 
modernizat, la forțele proaspete ale tinărului județ. 
Am trecut pe lingă bustul lui Constantin Tănase. am 
ajuns in noua piață a orașului, pe care îmi doream

de mult s-o jăiț. Frumoasă, e drept, dar și mai im
presionantă prin pustietatea ei. cu statuia lui Ștefan 
semeț orientată spre zări, cu casa de cultură, cu turnul 
palatului administrativ strălucind discret prin vitralii.

tn clipa aceea. în mijlocul pieței fără umbre, mi-a 
fost puțin urii. Dar pentru foarte scurtă vreme. După 
nu multe minute, în liniștea glacială a peisajului de 
sticlă s-a întîmplat ceva de domeniul basmelor, al 
nopților copilăriei, ceva al unei lumi de surprize. Mă 
aflam deci, in piața centrală a unui oraș modern, in
tr-un careu de clădiri ridicate în ultimii cițiva ani. 
Acolo, ca o muzică a viselor, a început, neașteptat, 
încălzească întregul spațiu urban dangătul grav 
unui orologiu. O întreagă melodie, un întreg ritual 
reamintirii că timpul trece.

Constructorii noului Vaslui au avut fericita idee 
completeze ansamblul construcțiilor foarte moderne 
un ceas de turn. Efectul e nu numai o extraordinară 
poezie, nu numai o completare muzicală a marii re
ușite arhitecturale, nu numai un nou și prețios ele
ment de tradiție. Dangătul ’înălțător umple văzduhul 
de căldură, te cheamă să rămii fidel așezării de aici 
și. mai ales, punctează înțelept raportul oamenilor cu 
vremea, aducîndu-le aminte că. dacă timpul trece din 
viitor înspre trecut, sensul lor e invers, adică de la 
trecut spre viitor. Spre un viitor grăbit, in așteptare 
de noi și mari împliniri ale timpului nostru socialist.
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ROADELE ACESTOR ANI--.
• In anul 1975, produc

ția industrială a României 
a fost echivalentă cu pro
ducția industrială a 31 de 
Românii din perioada de 
vîrf a regimului burghezo- 
moșieresc.

• Prevederile Directive
lor Congresului al X-lea al 
P.C.R. la producția globală 
industrială au fost realizate 
cu 6 luni mai devreme, iar 
limita maximă din planul 
cincinal cu 2 luni înainte, 
depășindu-se cu 100 mili
arde lei limita superioară 
prevăzută în cincinal.

® Producția industrială 
realizată în anul 1975 a 
fost egală cu aceea obți 
nută în întreg deceniu 
1951—1960.

184,7
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DINAMICA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE
Sînt cifre care vorbesc 

de la sine, cu o deosebi
tă forță de convingere, 
despre rezultatele mărețe 
ale eforturilor 
ciei oamenilor 
despre justețea 
cia politicii

și hărni- 
muncii, 

și rodni- 
partidului 

nostru de continuare cu 
consecvență a industriali
zării socialiste, care s-a 
dovedit factorul hotăritor, 
determinant 
și stabilității 
al folosirii 
potențialului 
uman al țării, al ridică
rii gradului de civilizație 
a întregii societăți, al în
tăririi independenței na
ționale și dezvoltării 
schimburilor economice 
și cooperării cu alte state.

Dimensiunile procesu
lui de industrializare sint 
date in mod elocvent de 
ritmurile înalte de creș
tere a producției în in
dustrie : în cincinalul
1971—1975, ritmul mediu 
anual de creștere a pro
ducției globale industria
le a fost de 13,1 Ia sută, 
superior atit prevederilor 
din Directivele Congre-

al creșterii 
economiei, 

raționale a 
material și

sului al X-lea al P.C.R. 
— de 8.5—9.5 la sută — 
cit și celor din planul 
cincinal — de 11—12 la 
sută. Ce semnificații are 
menținerea unor ritmuri 
înalte, printre cele mai 
ridicate din lume, de dez
voltare a producției in
dustriale ? în primul 
rind. în acest fel s-a asi
gurat consolidarea și mai 
puternică a poziției in
dustriei de ramură con
ducătoare in economie, 
cu influențe binefăcătoa
re pe 
le vieții 
sociale.
acest

toate planuri- 
economice și

Concludent in 
sens este faptul 

că ponderea industriei in
crearea venitului național 
a ajuns in 1975 Ia peste 
57 la sută, iar in struc
tura populației ocupate — 
la peste 30 la sulă. în al 
doilea rind. prin dinamis
mul înalt al producției in
dustriale țara noastră a 

noi pași înainte pe 
apropierii

avansate 
vedere

făcut 
calea 
tele 
de
calculele arată 
rită ritmului 
perior de creștere,

de sta- 
din punct 
economic ; 
că. dato- 

anual sil- 
țara

noastră își dublează pro
ducția industrială într-o 
perioadă de 2—3 ori mai 
scurtă decit aceea înre
gistrată pe plan mondial.

Nu este vorba insă nu
mai de o creștere cantita
tivă. în cincinalul trecut 
s-a accentuat procesul de 
modernizare a structurii 
producției industriale, 
prin dezvoltarea mai ac
celerată a 
tale pentru 
rapidă în 
progresului 
tific. Ilustrativ în aceas
tă privință este faptul 
că industria metalurgică, 
construcția de mașini și 
chimia și-au sporit pon
derea in totalul industriei 
de Ia 47.7 la sulă in 
la 54,8 Ia sută in 
Subramurile de virf, 
excelență purtătoare 
progresului tehnic și . 
valorifică superior munca 
socială și resursele mate
riale — electronica, elec
trotehnica. mecanica fină 
si optica, mașini-unelte și 
utilaje tehnologice, petro
chimia etc. — s-au dez
voltat în ritmuri medii a- 
nuale 'deosebit de inalte, 
fără egal in trecut. Tot-

ramurilor vi- 
generalizarea 
economie a 
tehnico-știi -

//

dez- 
in- 

care 
pro-

o puternică 
au cunoscut 
ușoară — 

și-a dublat 
precum și fndus- 

ce 
preocuparea 

a partidului

odată, 
voltare 
dustria 
practic 
ducția. 
tria alimentară, ceea 
ilustrează 
statornică 
nostru de a asigura bu
nurile de consum necesa
re satisfacerii in condiții 
tot mai bune a cerințelor 
întregii populații.

Demn de remarcat este 
faptul că a sporit sim
țitor capacitatea industriei 
de a realiza produse de 
înalt nivel tehnic și ca
litativ, cu competitivitate 
sporită, de a valorifica 
cu eficientă crescindă 
resursele materiale ; dez-

1970, voltarea ei impetuos-
1975. să a asigurat prorno-
prin varea largă a progre-
ale sului tehnic în întreaga

care economie. dinamizarea
substanțială a comerțului 
cu străinătatea, creșterea 
numerică a clasei noastre 
muncitoare, a contribuit 
în mod decisiv la spori
rea avuției naționale, a 
venitului național — su
portul trainic al ridicării 
sistematice a bunăstării 
întregului popor.

Urgența" în asistența
t

Recent. Ministerul Sănătății a elaborat, pe baza unor consultații 
largi cu specialiști din toată țara, un program de măsuri pentru îm
bunătățirea asistenței 
lonâtă in anii acestui 
tură cu măsurile și acțiunjle complexe, sistematice, 
întreprinse, 
făcut citeva

tovarășul 
precizări

medicale
cincinal va începe încă din acest an. în legă- 

’ ’ .. ce urmează a fi
prof. dr. Radu PĂUN, ministrul sănătății, a 
pentru cititorii ziarului „Scinteia".

— Cred că este 
înainte 
prin ;
gență. Pentru populația neavizată, 
urgența medicală este înțeleasă, in 
general, ca o 'întrerupere bruscă a 
stării de sănătate sau agravarea 
simptomelor unor boli mai mult sau 
mai puțin cunoscute. în realitate, ac
tivitatea medico-chirurgicală de ur
gență vizează intervenția rapidă in 
acele afecțiuni care, netratate ime
diat. ar putea periclita funcția unui 
organ sau însăși viața pacientului. 
Cele mai frecvente urgențe sint cele 
traumatologies : accidente rutiere, de 
muncă,

util să
• de toate, ce se 
asistență medicală 
Pentru populația i

definim, 
înțelege 
de ur-

de sport, casnice ș.a., care

de urgență. Aplicarea lui, esa-

Orașul cu @00000 de edili
în ipostaza sa 

cuitor 
urbe 
odată, 
teia. „Măria-Sa Cetățeanul 
Ploieștiului a devenit - 
prin conjugarea verbului „a 
face" la forma lui partici
pativă : „Să facem 1" —
edil (sau. așa cum tălmă
cește Dicționarul limbii 
române literare contempo
rane : „persoană care 
parte din conducerea 
burilor unui oraș"), 
arzătorul interes al tuturor 
cetățenilor manifestat 
de procesul de 
prin care trece 
municipiu dintre 
și Teleajen. fată de ținuta 
și înfățișarea urbei, ca și 
față de calitatea vieții lo
cuitorilor ei. Ploieștiul poa
le fi socotit orașul cu... 
200 000 de edili.

Două imagini fotografice 
ale orașului, luate din. aer 
la interval dc numai trei 
decenii și comparate între 
ele. par a reda locuri cu 
totul străine unul de altul. 
E drept. în ambele ima
gini rafinăriile și fabricile 
dau ocol orașului dar; pu
terea industrială a Ploiești
lor este înzecită fată de cea 
din trecut. Chipul orașului 
de azi e insă cu totul altul. 
In anii puterii populare 
Ploieștiul și-a schimbat 
structural înfățișarea, așa 
cum s-a schimbat viata lo
cuitorilor lui. stăpîni azi în 
casa lor. în uzinele lor tot 
mai puternice a căror imar- 
că a căpătat faimă interna
țională. Municipiul se află 
astăzi în plină sistematiza
re socialistă. De la vechiul

regim, ploieștenii au „moș
tenit" un oraș aproape 
în întregime distrus de 
război, cu un centru opu
lent dar sfîrtecat și el 
de exploziile bombelor, și o 
puzderie de mahalale insa-

șire de o viață culturală 
proprie. în afara citorva ci
nematografe de duzină nu 
existau decît o singură bi
bliotecă publică, o pinaco
tecă modestă și un stadion 
de vreo 3 000 de locuri. Nici

de muncitorimea ro-

A

Verbul „a face la forma 
participativă pe care i-o dau 

ploieștenii: „Să facem!“

rate
mână. O mină de entuziaști 
au încercat, in trecut, să 
dea un profil cultural orașu
lui. Zadarnic. Orașul care 
l-a dat literaturii române 
pe I.L. Caragiale n-avea loc 
pentru teatru.

Civismul ploieștenilor se 
exprimă astăzi printr-o 
nouă atitudine față de 
cetate. Este de ajuns 
să participi la citeva dez
bateri ale ploieștenilor 
pentru a înțelege că a fi ce
tățean al acestui oraș este 
sinonim cu a fi edil și ur
banist. Pretutindeni, pe or
dinea zilei : devenirea ora
șului. Schițele de sistemati
zare urbanistică, proiectele 
de dezvoltare, problemele 
legate de calitatea vieții în 
oraș, ale aprovizionării, ale 
luptei împotriva poluării, 
ale culturii și educației sint 
puse pe masa 
și abordate cu 
in interesul 
umane fată de
are ceva de spus ca parte a 
colectivului și ca beneficiar 
direct al hotărîrilor luate.

în actualul cincinal se vor 
construi numai în munici
piul Ploiești 15 000 aparta
mente. în ultimii ani. o- 
rașul s-a văzut dotat cu 
două imense cartiere, unul 
cit Cimpina actuală. în 
Vest, altul și mai mare, 
cu peste 30 000 de locuitori.

dezbaterilor 
spirit civic, 
colectivității 
care fiecare

afectează — în comparație cu bolile 
cronice — într-o proporție mult mai 
mare populația (intre 20 și 60 ani), 
reprezentind. din păcate, prima cauză 
a morții tinerilor. Aproximativ 85 la 
sută din urgențe aparțin aparatului 
cardio-vascular. în sfirșit. mai este 
categoria urgențelor neuropsihice, 
datorate de cele mai multe ori acci
dentelor vasculare.

Evident, din această accepțiune di
ferită a noțiunii de „urgență" la ni
velul populației și uneori și al orga
nelor medicale, apar o serie de in
satisfacții in rindul populației și o 
serie de dificultăți in desfășurarea 
acestei activități. O dovadă este și 
faptul că numai 20 la sută din tota
lul celor care solicită stațiile de sal
vare reprezintă în adevăr cazuri me
dicale de acest gen. restul de 80 la 
sută fiind situații alarmante pentru 
bolnav sau aparținători,, dar care pot 
fi rezolvate la nivelul policlinicilor 
sau al circumscripțiilor sanitare. Dacă 
se va proceda in funcție de acest 
criteriu, • dacă populația, in primul 
rind. și personalul medico-sanitar 
vor înțelege in același sens asistența 
de urgență, activitatea din ce in ce 
mai solicitată a acestui sector va 
putea fi simțitor îmbunătățită.

— Ce obiective are in vedere pro
gramul de îmbunătățire a asistenței 
medicale de urgentă '!

— Măsurile se referă la acordarea 
primului ajutor premedical și medi
cal in caz de accident sau îmbolnă
vire acută, la asigurarea în condiții 
optime a supravegherii bolnavilor în 
timpul transportului, care trebuie să 
se efectueze in condiții perfecte de' 
securitate pentru bolnav și, in fine, 
la îmbunătățirea bazei materiale și 
a perfecționării cadrelor Ia nivelul ■ 
tuturor unităților sanitare, obligate 
să acorde și asistență medicală de 
urgență.

Ne numărăm printre primele țări 
din lume care au creat un cadru or
ganizatoric special pentru acordarea 
consultului de urgență : „Societatea 
de salvare" (1906) și Spitalul de ur
gență (1934), înființate la București, 
din inițiativa prof. Nieolae Minovici. 
în anii de după eliberare și în spe
cial in ultimul timp, statul nostru a 
făcut eforturi foarte mari pentru ca 
la nivelul fiecărui județ și fiecărei u- 
nități sanitare să fie asigurate cadrul 
organizatoric și. baza materială abso
lut necesară desfășurării acestui gen 
de asistență pe tot teritoriul țării.

Este vorba de eforturi materiale În
semnate, baza materială pentru asis
tența medicală de urgență avînd o 
dotare specială și prioritară : săli de 
operație, laboratoare de radiologie, 
de analize, paturi de tranziție, punct 
de transfuzie, aparate de anestezie și 
respirație, instrumentar adecvat! ele.

Ca urmare a preocupărilor tot] mai 
susținute ale partidului și statului 
nostru pentru asigurarea unei Istări 
de sănătate tot mai bune a populației, 
in ultimul timp, marea majoritate a 
județelor țării beneficiază de spitale 
județene noi. dotate cu aparatură 
modernă, instrumentar și materiale 
care permit o asistență medicală la 
nivelul cerințelor medicinii actuale. 
Aceste spitale din județe, care dispun 
de aproape toate specialilătile solici
tate de urgențe (chirurgie generală, 
ortopedie-traumatologie. obstetrică - 
ginecologie, pediatrie, medicină inter
nă. oftalmologie. O.R.L. etc.) au de
monstrat că pot rezolva competent 
toate problemele pe care le ridică 
morbiditatea teritorială, inclusiv ur
gențele.

în toate județele există stații de 
salvare dotate, în special in ultimii 
ani. cu strictul necesar, inclusiv cu 
mijloace de transport, iar începind 
din 1976 vor pleca in județe alte 300 
autosanitare mai bune și un număr 
dublu în anii viitori, ca și auto
speciale pentru reanimare, radio
telefoane fixe și mobile etc. De 
asemenea, au fost construite 4 clă
diri noi pentru centre de recoltare 
și conservare a singelui și alte îm
bunătățiri care au condus la crearea 
unei baze corespunzătoare și la nivel 
județean.

în cincinalul actual sint prevăzute 
a fi construite 20 de stații de salvare 
in județele care incă nu au aseme
nea clădiri, construcția a 7 dintre 
ele începind chiar din acest an. în 
aceeași perioadă (1976—1980) se vor 
construi încă 16 centre de recoltare 
și conservare a singelui. două din ele, 
la Brăila și Buzău, începind în a- 
cest an.

— Ce măsuri vor fi luate pentru 
soluționarea operativă a urgențelor 
cardio-vasculare ?

— Treptat, pină în 1980, se vor 
crea condițiile necesare pentru abor
darea și rezolvarea urgențelor car
dio-vasculare în toate spitalele ju
dețene. Se vor constitui noi secții de 
anestezie-terapie intensivă : în cen
trele universitare Iași. Tg. Mureș, 
Cluj-Napoca, in spitalele județene 
Arad. Botoșani, Covasna, Mehedinți, 
Sălaj. Se vor înființa și dota cores
punzător compartimente de terapie 
intensivă în alte 5 spitale de sector 
din municipiul București, precum și 
in unele spitale din centrele univer-
(Continuare în pag. a V-a)

lubre. Un oraș in care, deși 
se producea energia dătă
toare de lumină și.căldură, 
străzile mărginașe orbecă
iau in beznă, lipsite de apă. 
de curent electric, de pa
vaje. de canalizare.

Orașul care se ambiționa 
să se autoproclame „me
tropolă" a petrolului, era 
lipsit aproape cu desăvir-

case de cultură, nici muzee, 
nici filarmonică, ci numai 
două statui, una reprezen- 
tind libertatea care nu exis
ta decit in bronz și cealaltă 
eroismul luptătorilor din 
primul război mondial — 
eroism care a existat 
ființa proletariatului 
ieștean in toate marile
țiuni revoluționare desfășu-

loan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a II-a)

BRAȘOV: Realizări importante 
din prima lună a anului

Pregătirea temeinică 
a producției acestui an . __ . _
lectivelor întreprinderilor industriale 
din județul Brașov să incheie prima 
lună a anului cu succese deosebite. 
Planul producției-marfâ a fost depă
șit pe această perioadă cu 80,2 mili
oane lei. inregistrindu.-se o creștere 
de peste 12 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. în același 
timp, sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost și ea depășită 
cu 1.9 la sută, ceea ce înseamnă o 
creștere de 10,9 la sută față de luna

și din vreme 
a permis co

ianuarie 1975. în același interval, 
populația județului , a cumpărat, nu
mai prin comerțul socialist, cu 14.8 
la sută mai multe mărfuri. Au fost 
realizate peste prevederi, 
altele. 4 000 bucăți rulmenți, 135 kW 
motoare electrice. 2.7 milioane lei 
produse ale industriei electrotehnice. 
1.3 milioane lei mașini și unelte de 
prelucrat prin așchiere, 240 tone 
uleiuri minerale. 885 tone îngrășă
minte cu azot. 1 000 tone ciment, 
532 000 lei mobilier etc. (Nieolae Mo
canul.

printre
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DIVERS
Unul din 715

Tehnicianul Gali Tiberiu din 
Tg. Mureș (str. Moldovei 14) 
se afla cu treburi prin Capita
lă. Trecînd prin dreptul sălii 
unde urma să se efectueze 
tragerea la sorți trimestrială a 
libretelor de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autoturisme, 
Gali și-a adus aminte că are 
șl el un astfel de libret și că 
nu i-ar strica să vadă cu ochii 
„cum devine cu tragerea". Zis 
și făcut. A intrat în sală și 
a început să urmărească ope
rațiile tragerii. La un moment 
dat a ..sărit în sus de bucurie : 
cifrele ieșite din urnă au for
mat numărul libretului său. Ne- 
venindu-i să creadă, s-a adresat 
comisiei :

— Și chiar am cîștigat mași
na ?

— Ați cîștigat.
N-a fost singurul. Asemeni 

lui au mai fost încă 714 cîștigă- 
tori de autoturisme la ultima 
tragere.

De la un 
petic
de... preș

întîlnindu-se la băi, la Govora. 
Ionel Pîrvuiescu din Săcelu-Gorj 
și Victor Bobii din Botoșani 
s-au împrietenit la cataramă. 
Motiv pentru care, la despărțire, 
Ionel era atit de emoționat 
că-1 podideau lacrimile :

— Drum bun, Victoraș, 
vreodată o să 
să știi că fac

— Chiar și 
piele ?

— Chiar 1
Peste două 

subinginerul cere legătura tele
fonică la Botoșani : „Victoraș, 
ai avut noroc cu carul. Am de
pus coletul cu hainele de 
Trimite-mi urgent 5 500 
post-restant Tg. Jiu."

Victoraș pune banii la 
și se duce bucuros să

ai nevoie de 
orice pentru 

două

dacă 
ceva, 
tine, 

haine de

săptămîni, Ionel-

piele, 
lei la
poștă 
ridice 

coletul. Dar, surpriză : în locul 
hainelor de piele, coletul conți
nea o haină uzată, un pantalon 
așijrlerea și o bucată de... preș 1 
Preș care n-a dat greș in afla
rea adresei lui Ionel „subingi- 
nerul". De fapt, Ionel era un es
croc sadea.

S a intimplat 
la Caracal

Intr-una din zilele trecute, la 
Caracal au fost puse in vinzare 
prăjituri preparate cu ouă de 
rafă. S-au semnalat cazuri de 
îmbolnăviri. Ieri am aflat ~~ 
datorită intervenției 
te a medicilor de la 
din Slatina, Caracal și 
nu s-a înregistrat nici 
mortal. Tot -ieri ni s-a 
cat că Ion Bildea. șeful labo
ratorului de cofetărie al coope
rativei de consum zonale Ca
racal. a fost destituit și este 
anchetat pentru încălcarea pre
vederilor legale care interzic u- 
tilizarea ouălor de rață la pre
pararea prăjiturilor.

ca, 
prom p- 

spitalele 
Corabia, 
un caz 
comuni

Speculă 
cu țigări .

în fața hotelului „Carpați" din 
Brașov, atenția unui lucrător de 
miliție a fost atrasă de o gră
madă de citeva. sute de pachete 
de țigări străine dintr-un auto
turism ..Dacia-1300". La aceeași 
oră. un alt lucrător de miliție, 
pe o altă stradă . din Brașov, 
descoperea tot într-o „Dacie 
I 300", rămasă în pană, pite sute, 
de. pachete de țigări de aceeași 
proveniență. Cercetările între
prinse imediat de organele de 
miliție au descoperit pe proprie
tarii celor două limuzine : Teo
dor Brezau, din comuna Bixad, 
județul Satu-Mare, și nepotul 
său, Vasile Brezau. Unchiul și 
nepotul făceau speculă cu țigări. 
Bineînțeles că „marfa" — în va- 

. loare de peste 40 000 lei — a fost 
confiscată, cei doi urmând să fie 
trimiși in judecată.

Vrăjitoarea 
de la Viziru

„Cum mortul nu vede, cum 
mortul nu aude, și cum numeri 
de 99 de ori pină la 99. pînă să 
zici 100, se va întoarce și Vasile 
la Elisaveta". Cu asemenea năz- 
bitii de Vrăji, Glicheria Hostiuc 
a încasat de la o femeie din 
Pufești. județul Vrancea. 1300 
lei bani gheață, un deca de vin. 
o traistă de nuci. îmbrăcăminte. 
Dar pină la urmă. Vasile s-a 
căsătorit tot cu aleasa inimii lui. 
iar Elisaveta s-a ales cu des
cântecul vrăjitoarei din Viziru, 
județul Brăila, cunoscută și răs
cunoscută pentru înșelăciunile 
sale. Dar. instanțele de judeca
tă n-au putut să fie vrăjite. Se 
va hotări oare să pună capăt 
descintecelor ?

Poveste 
tristă

S-a intimplat pe strada Cer
cului din orașul Satu-Mare. O 
femeie a pus un lacăt mare pe 
ușa locuinței și a plecat in oraș 
după cumpărături. In casă _ au ■ 
rămas incliiși cei trei copii, in 
virsta de 4. 3. și respectiv. 1 an. 
Rămași singuri, cei trei au în
ceput să se joace cu jeraticul 
de la mașina de gătit. O joacă 
periculoasă, care s-a 
o tragedie : toți trei 
asfixiati.

soldat cu 
au. pierit

de

!

I
Rubrică redactată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scânteii"

I
I

0 largă și susținută
muncă politico-educativă
Perioada de iarnă aduce în primul 

plan al preocupărilor cotidiene ale 
organelor și organizațiilor de par
tid din satele județului Brăi
la, activitatea educativă sub mul
tiplele ei 
urgentele 
cind este ... .... ... _____  .
deobșțe la formele cele mai ope
rative de intervenție — acum aten
ția tuturor factorilor educaționali 
se îndreaptă spre multitudinea de 
laturi ale procesului educativ, e- 
forturiie' fiind concentrate spre spo
rirea forței de înrîurire a muncii po
litico-educative prin situarea aces
teia în miezul actualității, îmbogăți
rea conținutului de idei, diversifica
rea formelor și mijloacelor de ex
presie. întregul 
proces de educare ■■■un.-m
a locuitorilor sa- 
telor se desfășoa-
ră — conform Em «gg w —
practicii1 încetățe- *' I
nite în județul 
nostru — pe baza 
calendarului trimestrial comun de 
activități al organizațiilor de partid, 
de masă și obștești de la nivelul co
munelor, prin colaborarea tuturor 
factorilor responsabili și antrenarea 
unui larg activ.

Cunoașterea, însușirea și aplicarea 
documentelor Congresului al XI-Iea 
ai partidului, ale Plenarei 
1975 ~ ~ ---------
Marii 
brie, 
Iiilor 
obiectivele dc bază ale acestor 
grame de activitate. Acțiunile vizează, 
de asemenea, cunoașterea și respecta
rea legislației socialiste, educația ma- 
terialist-științifică a maselor. Ca o 
permanență a tuturor programelor se 
reliefează acțiunile pentru cunoaște
rea, însușirea și aplicarea în viată a 
normelor eticij și echității socialiste, 
a principiilor umanismului socialist.

Ca și în industrie, colectivele de 
muncă din agricultură s-au intilnit, 
in cadrul unor ample dezbateri, pen
tru concretizarea, pe plan local, a 
sarcinilor decurgind din legile privind 
planul de stat și bugetul pe 1976. 
La aceste dezbateri — menite să cla
rifice. pentru toți comuniștii satelor, 
pentru masa 
crătorii din 
îndeplinirii 
prin prisma 
politice — au participat membri ai 
biroului comitetului județean de par
tid, ai comitetului executiv al con-

aspecte. Degajată de 
campaniilor agricole — 
nevoită să recurgă in-

din iulie 
a C.C. al P.C.R., ale sesiunii 
Adunări Naționale din decern

ate primului Congres al consi- 
populare județene constituie 

pro-

cooperatorilor și toți lu- 
agricultură necesitatea 
obiectivelor economice 
înțelegerii răspunderilor

siliului popular județean. într-o am
plă acțiune politică s-au transformat, 
de asemenea, dezbaterile planului iu 
profil teritorial și a schițelor de' sis
tematizare pe centre de comune, 
ce au precedat Congresul consiliilor 
populare. Sarcinile decurgînd din am
pla Expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la acest mare forum popu
lar, din Chemarea și hotărârile Con
gresului reprezintă pentru noi itn vast 
program de acțiune : aceste impor
tante documente vor face de acum 
înainte obiectul unei largi activități 
de popularizare și explicare. Prin- 
tr-un dialog viu cu cetățenii satelor, 
ne vom strădui, de asemenea, să 
menținem în atenția acestora îndato
ririle ce decurg din Codul etic comu-

nist — dezvoltarea atitudinii înaintate 
față de muncă și față de avutul ob
ștesc, cultivarea dragostei și devota
mentului nețărmurit față de patrie și 
partid.

Generalizarea informărilor politice 
curente la locul de muncă sau pe 
circumscripții, la casele de citit, și, 
mai ales, activitatea susținută și in 
multiple forme desfășurată în cadrul 
cabinetelor de științe sociale între
gesc ansamblul acțiunilor de educare 
politică a oamenilor muncii din sate
le județului nostru. Astfel, în cele 42 
de cabinete de științe sociale care 
funcționează la nivelul comunelor se 
organizează expuneri, dezbateri, sim
pozioane, mese rotunde, seri de în
trebări și răspunsuri.

Comisia pentru problemele ideolo
gice, ale activității politice, culturale 
și de educație socialistă și comisia 
de răspindire a cunoștințelor știin
țifice a consiliului județean al F.U.S. 
au analizat, intre altele, în șapte co
mune și în orașul Făurei modul cum 
se acționează pentru cunoașterea și 
aplicarea legislației socialiste. Conco
mitent. a fost întreprinsă o investiga
ție pe 425 persoane aparținînd unor 
variate categorii socioprofesionale. 
Concluziile studiilor au făcut obiectul 
unei plenare a consiliului județean al 
F.U.S., soldîndu-se cu adoptarea unui 
plan de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității în acest domeniu. Astfel, 
in toate localitățile județului se des
fășoară. sub conducerea organizațiilor

î» • ©oiifrantaw» O

în conformitate 
cu spiritul 

și litera legii
Locatarii din strada 

' Mihail Sadoveanu nr. 
23, orașul Șimleu- 
Silvaniei. au sesizat 
redacția că din pricina 
unor funcționari de la 
I.J.G.C.L. nu se res
pectă legea chiriilor 
și normele de calcu
lare a ' cheltuielilor 
pentru încălzire.

Biroul executiv al 
consiliului popular 
al orașului Șimleu- 
Silvaniei ne-a răspuns 
că a cercetat conținu
tul scrisorii și a con
statat următoarele : 
„Se confirmă faptul 
că. prin interpretarea 
eronată a legii, s-au 
perceput sume in plus. 
Cu ocazia verificărilor 
au fost luate, măsuri 
de corectare a gre
șelilor de calcul și 
actualizarea contrac
telor de închiriere 
pentru toți semnatarii 
scrisorii : în ce pri
vește calculul taxelor 
pentru încălzire, vă 
informăm că pe total 
ele au fost bine sta
bilite. dar repartizarea 
acestora pe locatari 
s-a făcut în mod ero
nat. Prin interpreta
rea greșită a noțiunii 
de „suprafață încălzi
tă". aceste cheltuieli 
au fost repartizate pc 
locatari în mod meca
nic. Și această proble
mă a fost soluționată, 
rcpartizîndu-se chel
tuielile pe suprafața 
încălzită, iar cele a- 
ferente consumului de 
apă caldă au fost per
cepute de la locatarii 
care au beneficiat de 
acest confort. Afir- 

■ mația ,din scrisoare cu 
privire la incorectitu
dinea unor funcționari 
nu se confirmă".

în încheierea răs
punsului se subliniază 
că pentru neregulile 
relatate mai sus, se 
vor lua măsurile dis
ciplinare.

Rezistențele 
„Eiectrovestei"
Din comuna Vultu

rești. județul Vaslui, 
ne-a sosit o scrisoare.

semnată de Elena 
Drumea, in care se re
lata că mai multe gos
podine din localitate 
nu mai pot folosi, de 
citeva luni, mașina de 
gătit electrică „Elec- 
trovesta". Cauza ? Li 
s-au ars rezistențele și 
in comerț nu se găsesc 
altele. Am găsit în
temeiată sesizarea res
pectivă și am adre- 
sat-o Ministerului Co
merțului Interior. Răs
punsul sosit este în
soțit de două adre
se : una din partea 
ministerului către în
treprinderea „Cioca- 
nul“-Nădrag și una de 
răspuns a respectivei 
întreprinderi. Reținem 
din adresa ministeru
lui nu numai necesi
tatea de a se rezolva 
favorabil cererea pe
tiționarei. dar și ob
servația că nu s-au li
vrat piesele de schimb 
contractate 
întreținerea 
de gătit în 
postgarahție, 
du-se in felul 
goluri în aproviziona
rea populației. în a- 
dresa de răspuns, 
conducerea întreprin
derii „Ciocanul" pre
cizează în primul 
rind că s-au trimis. în 
localitatea respectivă 
5 rezistente. „în ceea 
ce privește onorarea 
contractelor încheiate 
pentru piesele de 
schimb livrabile uni
tăților de specialitate 
din tară, se subliniază 
în nota respectivă, a- 
cestea nu au fost ono
rate integral pe anul
1975 întrucît unele 
materiale principale 
nu ne-au sosit la ter
men. în funcție de re- 
clamațiile primite în 
cadrul termenului de 
garanție am satisfăcut 
integral cererile înre
gistrate. Pentru anul
1976 s-au prevăzut 
prin planul de aprovi
zionare cantitățile de 
materiale necesare 
atit producției, cit și 
pentru onorarea con
tractelor încheiate 
pentru piesele livra
bile în
menului 
ție și 
(s.n.).

Astfel
le. posesorii

șini de gătit electrice 
„Electrovesta". vor 
găsi, sperăm, curinci. 
iu magazinele de spe
cialitate rezistențele 
necesare.

pentru 
mașinilor 
perioada 

creîn- 
acesta

cadrul ter- 
de garan- 

postgaranție"

stind lucruri-
de ma-

Folosirea 
instructivă 

a timpului libsr
într-o scrisoare so

sită din Plopii Slăvi- 
tești, comună din ju
dețul Teleorman, se 
arăta că. deși în loca
litate există condiții' 
pentru ca tinerii să-și 
petreacă timpul liber 
cit mai plăcut și in
structiv. de la o vre
me activitatea cultura
lă in comună lince- 
zește.

Comitetul de cultură 
și educație socialistă 
al județului Teleor
man ne-a trimis un 
răspuns in care se a- 
firmă că „deplasîn- 
du-ne la fața locului, 
am constatat justețea 
sesizării". Pentru re
medierea situației e- 
xistente sîntem încu- 
noștințați că, împre
ună cu organele locale 
de partid și de stat, 
s-au luat o seamă de 
măsuri, printre care : 
in prima decadă a 
lunii februarie vor fi 
reparate sobele care 
nu funcționează și vor 
fi amenajate încăperi- 
le-anexă ale căminu
lui cultural, care au 
fost deteriorate : pînă 
la jumătatea acestei 
luni vor fi reparate 
televizorul și magne
tofonul, care vor fi 
puse la dispoziția ti
nerilor. pe baza unui 
program ; formațiile 
artistice care se pre
gătesc pentru acțiu
nea complexă „de 
pe. fiecare palmă de 
părnînt. producții ma
xime" vor prezenta 
lunar programe la că
minul cultural ; se va 
reorganiza și activita
tea bibliotecii.

Nădăjduim că aces
te măsuri. îmbinate cu 
inițiativa și elanul ti
nerilor. vo-r asigura la 
Plopii Slăvitești o ac
tivitate 
cativă 
măsura 
neretului din comună.
Neculai ROȘCA

cultural-edv- 
de masă pe 

cerințelor ti-

Comune fruntașe în județul Botoșani
Recent a fost încheiat bilanțul în

trecerii patriotice pentru buna gospo
dărire și înfrumusețare a localități
lor din județul Botoșani pe anul 
1975. Desfășurată sub genericul ..Co
munele noastre tot mai înfloritoare" 
și mobilizind mase largi de cetățeni 
de toate vîrstele și preocupările, com
petiția a fost cîștigată de locuitorii co
munelor Leorda, Flăminzi, și Viișoara.

între obiectivele realizate prin nu
meroasele acțiuni de muncă patrio
tică organizate de deoutati se află 
construirea de școli, brutării, maga
zine, organizarea de baze sportive, 
ateliere școlare, amenajarea unor re
țele de aducțiune a apei potabile, 
deschiderea de noi puncte farmaceu
tice și altele.

brigăzi științifice

de partid comunale, o intensă activi
tate de popularizare a legislației, în
deosebi a aceleia privind organizarea 
producției și a muncii în agricultu
ră, a celorlalte acte normative ce re- 

■ glementează activitatea în agricultu
ră. Pină in prezent, 150 de juriști 
s-au întîlnit în mod organizat cu să
tenii, la Dudești, de exemplu, fiind 
organizat' chiar un ciclu de seri de 
întrebări și răspunsuri sub generi
cul „Reglementări juridice în toate 
domeniile vieții sociale".

Același caracter de dezbatere, de 
dialog viu. fertil, il îmbracă și ansam
blul de acțiuni privind eductia ma- 
terialist-științifică a populației sate
lor. Sint constituite și activează 42 de 

ale consiliilor F.U.S. 
și 7 brigăzi com
plexe și speciali
zate ale comisiei 
județene de răs- 
pîndire a cunoș
tințelor științifice, 
care au intîlniri 
săptămînale cu 

O contribuție sub-locuitorii satelor.
stanțială la pregătirea profesională 
și general științifică a maselor o
aduc cele 13 universități populare să
tești, care cuprind peste 
cursariți.

Exemplele menționate 
doar o parte din amplul 
activității politice . și cultural-educa
tive de masă din comunele județu
lui Brăila, la desfășurarea căreia 
aduc o contribuție substanțială inte
lectualii satelor — profesori, învăță
tori. medici, ingineri, economiști etc. 
Aș mai aminti că, acum, un deosebit 
centru de atracție îl constituie Fes
tivalul filmului la sate. Sint, de ase
menea. prezente pe scenele cămine
lor culturale peste 100 de brigăzi ar
tistice de agitație, precum și nume
roase formații artistice de amatori.

Pe agenda activității din perioada 
de iarnă sint înscrise și alte nume
roase manifestări, gîndite să contri
buie la perfecționarea muncii de for
mare a conștiinței socialiste a mase
lor. Dintre cele mai importante a- 
mintim simpozionul „Formarea con
vingerilor ateist-științifice 
lume, parte integrantă a 
sului de formare a conștiinței 
cialiste. Metodologia propagandei 
educației științifice", organizat 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid.

Fără îndoială că în domeniul la 
care m-am referit se manifestă și 
un șir de lipsuri, pe care ne străduim 
să le înlăturăm. înainte de toate, 
esle necesar să acționăm mai susți
nut pentru coordonarea judicioasă a 
acțiunilor întreprinse, pentru legarea 
strînsă a fiecărei manifestări de pro
blemele concrete ale localităților și u- 
nităților agricole. în același timp tre
buie să asigurăm antrenarea mai in
tensă a organizațiilor F.U.S., de femei 
și. tineret, a tuturor acelora care pot 
să-și aducă contribuția la riditferea 
nivelului de cultură și la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a locuitorilor sa
telor. Este o condiție importantă pen
tru a se da un nou impuls procesului 
educativ desfășurat în județul nostru, 
pentru rinicarea acestuia la nivelul 
exigențelor actualei etape de dezvol
tare a patriei, etană în care, așa cum 
s-a arătat și la Congresul consiliilor 
populare, ridicarea nivelului de pre
gătire științifică, de cultură generală, 
de conștiință al maselor reprezintă o 
condiție indispensabilă a mersului 
înainte al societății.

1 000 de

constituie 
peisaj al

despre 
proce- 

so- 
și 
de

Ion ROȘU
secretar al Comitetului județean 
Brăila ai P.C.R.

Grădinița Fabricii de confecții și tricotaje București, in fotografie, aspect de la cercul de arte plastica

Printre noile edificii care alcă
tuiesc centrul civic al multor orașe 
din țară se află și numeroase con
strucții ridicate din fondurile sindi
catelor : case de cultură, creșe și 
grădinițe, cluburi muncitorești, săli 
de sport. în majoritatea stațiunilor 
de odihnă și tratament cu renume, 
din aceleași re
surse au fost con
struite complexe 
sanatoriale, în 
care oamenii 
muncii își pot pe
trece concediul 
rcfăcîndu-și forța 
de muncă și să
nătatea, în con
diții de confort 
și competentă în
grijire medicală. 
Baza materială 
proprie de odihnă 
și tratament s-a 
îmbogățit, in cincinalul trecut, cu 
peste 9 000 de locuri prin construi
rea de complexe sanatoriale în sta
țiuni de tratament solicitate — Fe
lix. Singeorz, Băile Herculane, Că- 
ciulata. Amăra, precum și în pito
rești stațiuni de odihnă la munte și 
la mare.

O mențiune specială se cuvine fă
cută pentru construcțiile de creșe și 
grădinițe. în perioada 1971—1975 s-au 
creat circa 16 000 de locuri în cele 48 
construcții noi, special amenajate, 
pentru creșe și grădinițe.

Și în acest cincinal vor fi ridicate 
importante construcții social-cultutale 
din bugetul sindicatelor ; ele vor 
contribui la înzestrarea stațiunilor de 
odihnă și tratament cu noi edificii, 
vor spori baza materială a activității 
culturale și sportive. Iată citeva din 
obiectivele înscrise pe agenda acestui 
an. în momentul de față se află in 
construcție 4 mari complexe sanato
riale, la Olănești. Băile Herculane, 
Felix si Cov.asna. însumind 2 600 de 
locuri : în trimestrele II și III ur
mează să înceapă construcții asemă
nătoare, cu un total de l 600 de 
locuri, destinate odihnei și trata
mentului, in stațiunile Felix, Eforie 
Nord, Predeal și Govora. Ritmul a- 
cestor construcții menținîndu-se ri
dicat și in anii care vin , pînă la 
sfirșitul deceniului se prevede ca nu
mărul de locuri aflate in complexe 
sanatoriale realizate din fondurile 
sindicatelor să ajungă la 11 200. ceea 
ce va însemna că. anual, 260 000 de 
oamenii ăi muncii, membri de sindi
cat, vor beneficia de odihnă și trata
ment in condițiile optime oferite de 
aceste mari complexe. Desigur, la ci
fra aoeasta se adaugă cea a oameni-

©

lor muncii care merg la odihnă șl tra
tament, tot prin sindicate, in vilele 
și hotelurile turistice existente în 
toate stațiunile din țară. Acestea, da
torită investițiilor pe care statul le 
face an de an, iși sporesc mereu 
capacitatea și confortul.

în prezent, din cele 38 de case de

rli bazei materiale a activității cul
turale de masă. Se voi- da in. folo
sință case de cultură la Slatina și 
Alba lulia. dotate cu săli de spec
tacole, biblioteci, încăperi adecvate 
pentru cercurile de balet, de artă 
plastică, foto, săli de expoziții, săli 
de dans, precum

Mari complexe sanatoriale la Olă- 
nești, Băile Herculane, Felix și Covasna 
In ultimii cinci ani - investiții de 
650 milioane lei
8 500 de locuri în sălile noilor lăcașuri 
de cultură

cultură ale sindicatelor. 35 funcțio
nează în clădiri noi, cea mai mare 
parte construite în ultimul cincinal 
(la Tîrgoviște, Alexandria. Sibiu etc., 
cu un total de 12 000 de locuri) ; din 
cele 192 de cluburi muncitorești, in 
care-și desfășoară activitatea zeci de 
mii 
trei 
din 
tală
dicatelor, în ultimii cinci ani. se ri
dică la 650 milioane lei.

Și în 1976 sindicatele își continuă 
efortul bănesc destinat îmbunătăți-

de artiști amatori, aproximativ 
sferturi au un lăcaș nou realizat 
fondurile sindicatelor. Suma to- 
a investițiilor, din fondurile sin-

ci cluburi muncită x 
rești la Călan ,1 
Copșa Mică. Se 
află în construc
ție o casă de 
cultură la Arad 
și un club pentru 
muncitoarele 
la 
in 
va 
de 
case de 
și cluburi munci
torești la 
Mare.
Ciuc,

se vor

se
F.C.T.B. 

acest an
pune piatra 

temelie a unor 
cultură

Satu-
Miercurea 

Brașov ctc. 
ridica lăca- 
circa 8 500
social-cultu-

în anii următori 
șuri culturale însumind 
de locuri.

Toate aceste edificii 
rale care se vor ridica’în cincinalul
actual pe tot întinsul țării repre
zintă expresia concretă, materială, a 
preocupării constante pe care sindi
catele din țara noastră o manifestă 
atit pentru lărgirea bazei de odihnă 
și tratament ce-o pun la dispoziția 
oamenilor muncii, cit și pentru dez
voltarea continuă a activității cultu
ral-educative, a mișcării artistice de 
masă.

Rodica ȘERBAJW

Orașul cu 200000 de edili
(Urmare din pag. I) ne înfățișează modul cum în acest 

fost cartier al „demobilizaților" din 
primul război mondial s-au realizat, 
prin munca de lămurire asiduă dusă 
de alți doi deputati. Savin, secreta
rul organizației P.C.R. de cartier, și 
Ene, maistru la Fabrica de geamuri 
din Scăeni, introducerea rețelei de 
apă și extinderea ei prin munca vo
luntară a cetățenilor si prin plata 
contribuției bănești a familiilor, an
ticipat, pe trei ani. în perspectivă, 
locuitorii acestui cartier iși propun 
preluarea unei microcentrale termice 
care să fie montată cu forțe proprii 
pentru termoficarea celor 2 500 de lo
cuințe din două circumscripții electo
rale „rivale" în întrecerea lor 
țenească.

Fiecare strop de frumusețe 
o mingîiere pentru ochiul 
lui și o acțiune 
„poluării vizuale".
țiuni 
Dimbul, care, pină 
lecta apele reziduale din uzinele o- 
rașului. în ambițiile ploieștenilor, 
piriul acesta urît și fetid este văzut 
ca un șirag de lucii acvatice, limpezi, 
o bază de agrement. în locul unui 
șanț tulbure și lăbărțat.

Planul de sistematizare a orașului 
prevede îmbunătățirea rețelei stra
dale, noi artere cu cite 4 și 6 benzi 
de circulație, amplasarea locuințelor 
după configurația străzilor, și nu 
invers. Se vor păstra toate clădirile 
cu valoare istorică sau arhitectonică ; 
vor apărea noi cartiere, parcuri cu 
caracter, de grădină botanică, cum va 
fi parcul central pe terenurile cu
prinse între bd. Republicii și strada 
Gheorghe Doja ; se va continua con
strucția de locuințe in zona Teleajen, 
urmărindu-se traseul străzii Mihai 
Bravu ; vor apărea spitale noi, poli
clinici, școli, grădinițe pentru copii, 
cămine pentru nefamiliști.

Proiecte pline de ambiții, demne 
de cei care își zic cu mîndrie plo- 
ieșteni. Pentru ei, cuvîntul dat în
seamnă faptă, iar conjugarea verbu
lui „a face" nu este concepută deciț 
la forma lui participativă : să facem 1

în Nord, acolo unde Ploieștiul și-a 
deschis ferestrele către curenții de 
aer curat dinspre Valea Prahovei. 
Vechea capitală a petrolului româ
nesc. concurată astăzi de alte orașe, 
dă însă circa 68 la sută din valoarea 
întregii producții globale a județului 
Prahova. Prin transferarea în vatra 
lui a tuturor facultăților Institutului 
de petrol și gaze, Ploieștiul si-a des
coperit o vocație universitară expri
mată prin specificul local și prin 
pregătirea cadrelor de înaltă specia
litate in marile sale unități indus
triale.

Cifrele însă nu reprezintă decît ca
drul capabil să exprime global valo
rile. Ceva ce nu se poate afla numai 
din cifre oferă laturi inedite ale pro
filului uman al ploieștenilor. • Iar 
acestea — cum ținea să sublinieze 
primarul municipiului, tovarășul lori 
Paraschiv — „sint pe măsura urbei și 
a binecunoscutului spirit civic al plo
ieștenilor, oameni care știu una și 
bună: vorba — faptă, cuvîntul dat — 
treabă făcută 1“ Un exemplu printre 
altele : felul cum „Măria-Sa Cetățea
nul" își exercită rolul <je gospodar, 
de mentor al corectitudinii în comi
siile de control obștesc. Cele peste 
2 600 dc propuneri de îmbunătățire a 
diverselor unități de servicii, făcute 
de cele 577 echipe de control, repre
zintă numai „recolta" Iui 1975. Tot
odată, în fiecare lună. în ziua de 
miercuri a primei săptămîni, au loc 
intîlniri ale cetățenilor cu reprezen
tanții serviciilor publice, întilniri de
venite tradiționale, care nu mai au 
nevoie de „convocatoare", căci la ele 
poate participa orice cetățean intere
sat de bunul mers al treburilor urbei 
și multe dintre probleme iși găsesc 
soluțiile în cadrul acestui dialog de 
lucru. „Important este că cei mai 
mulți dintre participant! — ne spune 
Petre Tănăsescu, vicepreședintele 
consiliului popular orășenesc — nu 
se mulțumesc doar să ne arate ce 
avem de făcut, ci pun umărul și, îm
preună, facem".

Multe s-au făcut. Altele își așteaptă 
■ rîndul. Alexandru

alegătorilor din ,
Dragu, deputat al 

cartierul Bereasca,Peisaj de iarnă la Păltiniș

aveți drum prin 
satul Măineasea, din comu
na Petrăchioaia. județul Il
fov, treceți și pe la coo
perativa de consum. Merită 
să vedeți acel motan mare, 
tărcat. care dormitează 
confortabil pe tejgheaua 
prăvăliei. Dar — nu vă lă- 
sați induși în eroare — nu
mai aparent moțăie... în 
realitate, ține la respect 
neamul șoricesc care ar în
drăzni să păgubească măr
furile din prăvălie. Fiindcă, 
lăsînd gluma deoparte, pre
zența motanului, adus de-a- 
casă de către actualul ges
tionar, este, din păcate, sin
gura inițiativă care se poa
te vedea aici după unele 
intimplări grav păgubi
toare.

...Cu cițiva ani în urmă. 
Niculae Iosif, 
cooperativei din 
s-a îmbolnăvit .   .
înlocuit. Firește, in confor
mitate cu prevederile legii, 
se cerea încadrarea in 
funcția respectivă a unei 
persoane care, pe lingă cu
venitele garanții morale și 
materiale, să aibă și pre
gătirea și aptitudinile nece
sare unei asemenea- munci. 
Ar mai fi trebuit, desigur, 
să se facă instructajul ne
cesar celui care urma să

preia gestiunea și în mod 
obligatoriu un inventar de 
prcdare-preluare a gestiu
nii. ..De ce atîta bătaie de 
cap ? Nu se poate mai sim
plu ?“ s-au întrebat mai- 
marii cooperativei, dornici 
să aibă cit mai puține com-

al doilea... 
treburile 
Măineasea ? Aparent 
mal. Dar 
cine putea ști ? Nici un in
ventar, nici o verificare. în 
1973. magazinul din comu
na Petrăchioaia, deci și cel

cetă-

este 
omii- 

de eradicare a 
Acestei opera- 

radicale a fost supus piriul 
nu de mult, co-

gestionarul 
Măineasea. 
și trebuia

Cum mergeau 
magazinului din 

nor- 
de-adevăratelea,

omul, tîrguia ce dorea, dă
dea bună ziua și pleca. 
Gestionara îi trecea suma 
în cont în dreptul numelui 
din caietul aranjat în ordi
ne alfabetică și gata. „Mai 
poftiți pe la noi".

Și tot așa, de pe o zi pe

fyîbg a un motan tărcat
la istoria unei gestiuni în derivă

plicății. Și 
salvatoare, 
plă. cea î 
preia magazinul... soția ve
chiului gestionar. Și așa, 
mai de vorba unuia, mai de 
sfatul altuia, din croitorea
sa satului. Niculina Iosif a 
trecut pe neașteptate în 
branșa comerțului. Instruc
taj ? Nu. Inventar ? Nu 
Pregătirea școlară a celei 
care a fost pusă să rukzr 
să gospodărească bunuri de 
milioane de lei ? Minimă 
— clasele primare și atit.

A trecut un an, a trecut

i au găsit soluția 
. Cea mai sim- 
mai comodă. Să

din satul Măineasea, au 
trecut prin reorganizare la 
cooperativa de consum zo
nală Fierbinți. Prilej cit se 
poate de bun pentru a se 
tace niscaiva verificări 
Dar... la Măineasea nu s-a 
abătut nici o privire mai 
curioasă. Ar fi avut ce 
descoperi un eventual con
trol ? Cu siguranță că da 
Mărfuri degradate, lipsă la 
ambalaje, probabil și unele 
lipsuri în gestiune și mai 
ales faptul că Niculina Io
sif deschisese clienților săi 
un adevărat credit. Venea

alta, de la o săptămînă la 
alta, iși făceau tirguieliie 
in contul... caietului diferiți 
oameni, care altminteri 
știau cit se poate de cine 
că asemenea soi de tran
zacții sint contrare legii : 
brigadieri, magazineri, e- 
conomiști de fermă și chiar 
un vicepreședinte al consi
liului popular. Numai pe 
la conducerea cooperativei 
nu se afla, nu se știa ni
mic. Și nici nu s-a știut 
pină într-o zi cind au făcut 
un control organele de mi
liție. Și odată descoperite

cele arătate mai sus, toată 
lumea a rămas stupefiată. 
„Cine ar fi crezut ? Cine 
s-ar fi gindit etc. Dar 
faptele erau incontestabile: 
neglijență (mărfuri degra
date, ambalaje lipsă) și 
abuz in serviciu (vinzare 
pe credit în valoare de 
6 825 de lei). Pentru toate 
acestea, Niculina Iosif a 
fost condamnată — instan
ța finind cont de toate cir
cumstanțele și de faptul că 
a acoperit prejudiciile — ia 
un an închisoare.

De la data cind cele pe
trecute- au devenit foarte 
clare au trecut mai multe 
luni. De aceea 
dus să vedem 
suri s-au luat i 
creț la fața 
create condiții i 
păstrare a 
ambalajelor ? Au fost în
chise „portițele" pentru a 
se preîntîmpina asemenea 
pagube, pentru a se curma 
practica ilegală a „contului 
deschis" pe spezele avutu
lui obștesc ?

Greu de susținut așa 
ceva. Doar dacă facem ab
stracție de serviciile moțai 
nului tărcat. De aceea șl 
merită văzut

i ne-am și 
cam ce ma
in mod con- 
locului. Sint 
mai bune de 

mărfurilor și

Dinu POPESCU
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direcții de acțiune pentru reducerea cheltuielilor de producție
fn Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la recentul Congres 

al consiliilor populare, in dezbaterile care au avut loc, in documentele 
adoptate s-a subliniat, in mod deosebit, cerința intensificării preocu
părilor pentru accentuarea laturilor calitative ale activității productive, 
in cadrul cărora reducerea cheltuielilor materiale reprezintă un obiectiv 
de cea mai mare însemnătate. încadrarea în nivelul planificat al chel
tuielilor de producție, diminuarea continuă a consumurilor materiale 
în vederea sporirii eficienței producției sînt trăsături esențiale ale 
spiritului gospodăresc care , trebuie să caracterizeze activitatea de zi 
cu zi a fiecărui colectiv.

La Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc din Pitești — unitate unde 
anul trecut s-au manifestat o serie 
de neajunsuri in gospodărirea re
surselor materiale, din care cauză s-a 
depășit nivelul prevăzut al costurilor 
de fabricație — ne-am propus să fa
cem un test, punînd mai multor mun
citori și specialiști întrebarea : ce 
semnificație are pentru dv. reduce
rea cheltuielilor de producție ?

Iată cîteva diruju răspunsurile pri
mite :

e Secretarul comitetului de partid, 
loan Neacșu : „Combinatul nos
tru s-a situat ferm anul trecut pe ca
lea redresării. îndeplinindu-și sarci
nile la aproape toți indicatorii. Rezul
tate mai slabe insă au continuat să 
se înregistreze la cheltuielile de pro
ducție. Iată de ce încadrarea în ni
velul stabilit pentru cheltuielile la 
1 000 lei producție-marfă constituie 
pentru acest an obiectivul nr. 1 al 
colectivului combinatului. în acest 
scop, prevederile la capitolul chel
tuieli. defalcate pină la fiecare loc de 
muncă, au fost discutate atît cu con
ducerile secțiilor, cit și cu toți mun
citorii și specialiștii in cadrul adună
rilor sindicale. Cu aceste prilejuri 
s-au făcut o serie de propuneri va
loroase.

• Maistrul Ion Călin Ciobanu, 
de la secția I : ..Nu mă pricep prea 
mult la teorie. Știu insă că, practic, 
pentru secția noastră, în care se pre
pară amestecurile de cauciuc folosite 
în toate- secțiile combinatului, proble
ma reducerii consumurilor are două 
aspecte. în primul rind, trebuie să a- 
cordăm o foarte mare atenție gospo
dăririi materiilor prime, evitării ori
cărei risipe. în acest sens, chiar de

la începutul acestui an, în secție, s-a 
trecut la o mai bună organizare a 
circulației materiilor prime și a a- 
mestecurilor de cauciuc, urmărind să 
nu irosim nici un kilogram de mate
rial sau semifabricat. în al doilea

rile de cauciuc. Pentru noi, deci, re
ducerea consumurilor de materiale 
este echivalentă cu mai multă ordine 
și disciplină în respectarea prescrip
țiilor tehnologice".

o Inginerul Gheorghe Zamfl- 
rescu, directorul combinatului : 
„Voi răspunde la întrebare plecind 
de la un calcul sugestiv : reducerea 
cu 1 la sută a nivelului planificat al 
cheltuielilor de producție pe acest an 
în întregul combinat înseamnă eco
nomisirea a 9,2 milioane Ici. Pentru 
a ne încadra în nivelul planificat al 
cheltuielilor, comitetul oamenilor 
muncii a considerat că esențial este să 
urmărim permanent la toate locurile

Preocupări la o mare întreprindere din Pitești

rind, pentru că de calitatea amestecu
rilor de cauciuc depind producția ce
lorlalte secții și. îndeosebi, evitarea 
rebuturilor, s-a intărit controlul asu
pra dozării materiilor prime în ve
derea respectării stricte a rețetelor 
de fabricație".

e Maistrul Ion Ilie, de la secția 
III : „140 00(1 lei. Atit am economisit 
în luna ianuarie prin introducerea 
sistemului de -vulcanizare pe dornuri 
multiple la 80 la sută din producția 
de manșoane auto. După ce vom ge
neraliza acest procedeu, economiile 
vor fi și mai mari. Ce înseamnă re
ducerea cheltuielilor materiale ? Pe 
scurt, spirit de bun gospodar".

e Tehnologul Ștefan Surcel, 
de la secția IV : „Mereu in ședințe, 
cu diferite prilejuri, secția noastră 
este criticată pentru consumurile 
mari de materiale pe care le înregis
trează. pentru menținerea unui pro
cent ridicat de rebuturi. Cele mai 
multe neajunsuri se petrec din vina 
noastră, a maiștrilor, șefilor de echipă 
și muncitorilor care, uneori, nu acor
dăm suficientă atenție pregătirii ebo
șelor. Astfel, apar garnituri supra
dimensionate, se încurcă amestecu

de muncă și în toate compartimen
tele întreprinderii consumurile ma
teriale și să discernem cu opera
tivitate asupra fiecărei cheltuieli. 
De aceea, incepînd cu acest an intro
ducem planificarea și urmărirea zil
nică a consumurilor pe calculator. 
Astfel, controlăm pas cu pas, la fie
care Ioc de muncă, pe fiecare reper 
sau produs evoluția cheltuielilor de 
producție și veghem să nu se depă
șească cu nici un leu nivelurile stabi
lite. în această acțiune sînt toți an
grenați, de la muncitor la director".

Din răspunsurile primite rezultă că 
problema reducerii cheltuielilor de 
producție preocupă îndeaproape co
lectivul combinatului ; muncitorii și 
specialiștii caută căi și soluții de 
mai bună gospodărire, de evitare a 
oricărei risipe de mijloace materiale 
și bănești.

La combinatul pițeștean se profi
lează. in acest sens, două principale 
direcții de acțiune :

1. PROMOVAREA LARGA A 
UNOR TEHNOLOGII MODERNE 
care să asigure atit sporirea produc
ției. cit. mai ales, importante econo
mii de timp de lucru, de resurse ma
teriale. Nu vom prezenta, aici, mă

surile tehnice concrete care urmează 
a fi aplicate in acest an. Vom releva 
numai faptul că incă de pe acum s-a 
trecut cu toată hotărirea la treabă, 
a fost creat un climat stimulator 
pentru inițiativele creatoare ale 
muncitorilor și specialiștilor.

2. ÎNTĂRIREA SPIRITULUI GOS
PODĂRESC. în acest domeniu s-au 
făcuf. 'desigur, pași importanți. Ast
fel. a fost mai bine organizată cir
culația și gestionarea materiilor pri
me și semifabricatelor. în combinat 
există și unele inițiative valoroase 
ale unor buni gospodari, care însă nu 
au „molipsit" încă întreg colectivul. 
Bunăoară, în secția II maistrul de 
schimb Ion Constantin, de la linia de 
calandre, folosește și ultima bucățică 
de amestec de cauciuc dintr-o pale
tă. Dar nu la fel procedează și 
maiștrii din celelalte două schimburi, 
Lucian Pavel și Gheorghe Florea, 
care preferă soluția mai comodă de 
a utiliza amestecuri de cauciuc noi.

Un rol important în răspîndirca și 
generalizarea inițiativelor valoroase, 
în formarea unei atitudini ferme, co
lective împotriva oricărei risipe, ori
cărei încălcări a normelor de con
sum, a disciplinei tehnice trebuie să-I 
aibă organizația de partid. Acțiunile 
de pînă acum, care au avut scopul de 
a lămuri tuturor muncitorilor și spe
cialiștilor însemnătatea îndeplinirii 
sarcinilor de plan la capitolul „chel
tuieli de producție", trebuie să le ur
meze o intensă muncă educativă, 
pentru ca zi de zi. decadă cu decadă, 
lună de lună spiritul de bun gospo
dar să se manifeste neslăbit, pentru 
ca toți membrii colectivului să se. 
preocupe în permanență de reduce
rea consumurilor materiale.

La Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc din Pitești, primele re
zultate atestă că eforturile de mai 
bună gospodărire încep să-și arate 
roadele : în luna ianuarie combina
tul s-a încadrat în nivelul planificat 
al cheltuielilor materiale. Este o re
alizare de bun augur și așteptăm să 
consemnăm în continuare noi succese.

Corneliu CARLAN

Cuceririle științei și tehnicii moderne pâtrund tot mai mult și în domeniul agriculturii, in sistemul de irigații 
Tr. Măgurele, in timpul udărilor, apa este administrată pe baza datelor furnizate de un calculator

Ce întreprindeți pentru afirmarea 
produselor pe piața externă?

Dezvoltarea comerțului exterior al României, intensificarea partici
pării țării noastre la schimbul mondial de valori, la dezvoltarea cola
borării internaționale constituie, așa după cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea prezentată la Congresul consiliilor 
populare, una din principalele sarcini ale economiei noastre. în acest 
sens, secretarul general al partidului arăta că sînt necesare măsuri 
pentru îndeplinirea riguroasă a planului de export, realizarea fondului 
de marfă prevăzut, respectarea strictă a condițiilor de calitate, a ter
menelor de livrare stabilite prin contracte.

O valoroasă resursă de hrană 
în zootehnie

Cooperativa agricolă din comuna 
Ciurea, localitate aflată în zona pre
orășenească a lașului, are condiții 
favorabile pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic. Ani la rînd insă, re
zultatele obținute în creșterea ani
malelor nu au fost satisfăcătoare. 
Inginerul Ștefan Visoianu, președin
tele cooperativei agricole, sfătuin- 
du-se cu cei mai harnici cooperatori, 
a căutat noi mijloace pentru crește
rea animalelor. Dar care să fie spe
cia de animale potrivită ? Din discu
ții și vizite făcute acasă la coopera
tori. președintele a dedus că aproape 
fiecare locuitor crește în ograda sa 
cite 2—3 porci, din care 1—2 îi sacri
fică iarna pentru nevoile sale, iar 
pe ceilalți îi valorifică prin contract 
cu statul. A mai constatat un amănunt 
foarte important : hrana de bază 
pentru porcii crescuți pe lingă casă 
o constituie resturile menajere de la 
bucătărie. De aici i-a venit ideea 
creșterii porcilor într-o fermă a coo
perativei. iar pentru hrana lor s-a 
gîndit să apeleze la cantinele din 
oraș.

Ideea a fost discutată într-o adu
nare generală a cooperatorilor. Pină 
la urmă, propunerea s-a transformat 
în hotărîre, stabilindu-se, totodată, și 
măsuri pentru îndeplinirea ei. Un 
grajd de la ferma de vaci, aflată 
lingă satul Dumbrava, a fost amena
jat cu cheltuieli minime într-o cres
cătorie modernă de porci cu boxe 
metalice. La început, cooperativa a 
cumpărat 300 purcei de la alte uni
tăți agricole din județ și de la coo
peratorii ce aveau scroafe de prăsilă. 
Au ajuns pină la finele anului 1969 
la peste 100 kg și au fost valorificați 
prin întreprinderea de industriali
zare a cărnii. Bilanțul s-a încheiat, 
in primul an, cu un cîștig modest, 
dar a dat totuși mult curaj coopera
torilor. Astfel. în 1970 și 1971 au mal 
amenajat cite un grajd rămas liber 
de la vaci și au îngrășat peste o mie 
de porci. Ciștigul realizat a creat po
sibilitatea să se treacă la construcția 
unei crescătorii noi. moderne. Astfel, 
ferma a ajuns în prezent să crească 
cite 6 000 porci pe an, din care circa 
3 000 sînt îngrășați și valorificați.

Cum se asigură hrana ? Ne răs
punde dr. Turcu Lucia, șefa fermei : 
„La apelul nostru de a folosi restu
rile de mîncare au răspuns zece can

tine studențești și de elevi din Iași. 
Ele ne costă 0,20 lei kilogramul. Res
turile menajere sînt aduse la fermă 
cu o basculă etanșă, se fierb, se dau 
printr-o moară și se amestecă îm
preună cu furajele combinate. Costul 
hranei pentru un porc nu depășește 
4 lei pe zi. Astfel, la un efectiv de 
6 000 porci, din care 3 000 au fost va
lorificați. s-a obtinut un beneficiu de 
600 000 lei. Este urmarea faptului că 
la noi se obține un spor de creștere

EXPERIENȚA 
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în greutate de 250 grame pe zi Ia 
purcei și de 425 grame la porcii în
grășați. Ne bucurăm cînd vedem că 
oamenii noștri se întrec între ei pen
tru a obține rezultate din ce în ce 
mai bune. Spre exemplu, frații Du
mitru și Vasile Ciubotarii au ajuns 
să obțină la purcei sporuri de creș
tere în greutate de 250—270 grame pe 
zi. De asemenea, Alexandru Ciubo
tarii și Vasile Grămadă, care lucrează 
ca îngrijitori din primele zile ale 
înființării fermei, realizează creșteri 
în greutate la porcii puși la îngrășat 
între 450—475 grame zilnic. Așa se 
explică faptul că planul de 208 tone 
carne stabilit pe 1975 s-a realizat în 
mai puțin de 11 luni, iar pînă Ia 
sfîrșitul anului s-au livrat suplimen
tar încă circa 20 tone carne de porc".

Vizităm ferma și stăm de vorbă 
cu cițiva îngrijitori.

— Eu am 11 copii în viată — ne 
spune Vasile Grămadă. Ca să-i pot 
hrăni am crescut cite 4—5 porci pe 
an. din care 2—3 i-am contractat cu 
statul să-mi completez veniturile ca
sei. Cîștig bine și de la fermă, căci 
ni se plătește 1 leu pentru 1 kg spor 
la purcei și 0.55 lei pe kg la porcii 
mari. în total, pe an, fiecare îngri
jitor cîștigă între 20 000—25 000 lei.

Ne oprim la purceii crescuți de 
frații Ciubotaru. Sînt din rasa Ma
rele Alb, niște godani foarte frumoși

și sănătoși. E semn că sînt bine în
grijiți. „Noi îi hrănim dimineața 
pină către orele 8.30 și seara între 
16,30—17,30 cu cite 1 kg amestec de 
furaje concentrate de la F.N.C. și 
2 kg de resturi menajere de la can
tinele din Iași, ne spune ca după 
carte Dumitru Ciubotaru. Apoi, con
comitent cu mîncarea administrată, 
noi facem și o bună curățenie prin 
spălarea boxelor, văruirea lor și alte 
acțiuni igienice".

— Pentru viitor. începin.d chiar cu 
anul 1976, vom reconstrui și mo
derniza toate cele 8 grajduri — pre
ciza președintele cooperativei. Ștefan 
Vișoianu. Ca urmare, vom putea 
crește 7 000—8 000 porci pe an. din 
care să valorificăm 4 000 capete. în 
acest fel, veniturile cooperativei vor 
crește la peste 1 milion Iei anual.

După cum se vede, cooperatorii 
din comuna Ciurea — Iași au dobîn- 
dit o buină experiență în creșterea 
și îngrășarea porcilor, folosind restu
rile menajere, experiență care ar pu
tea fi îmbrățișată și de alte coopera
tive agricole situate In zonele pre
orășenești.

Florea CEAUȘESCU 
Manole CORCACI

Munca bine organizată este mai spornică
Colectivul întreprinderii ,,E- 

lectrotehnica" din . Capitală a 
debutat in primul an din ac
tualul cincinal cu rezultate bune 
în muncă. în luna ianuarie 
sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost depă
șită cu 1,6 la sută. Cum ? E- 
lementul esențial s-a dovedit a 

Tf aici buna Organizare a pro
ducției și a muncii în secții, la 
locurile de producție. Prin ac
tivitatea lor stăruitoare și bine 
organizată, prin productivitatea 
cu care lucrează, muncitoarea 
Dumitra Tudorache, din secția 
bachelită (foto — 1). lăcătușul 
Gheorghe Dîrlea din secția se
lectori (foto — 2), șefa de echi
pă Aneta OJteanu din secția au
tomatizări (foto — 3), muncito
rul Ion Mihăilă din secția con
strucții metalice (foto — 4) și 
muncitorul Cristian Deatcu din 
secția acționări (foto — 5) con
stituie un exemplu pentru în
tregul colectiv al unității bucu- 
reștene.

Foto : E. Dichiseanu

Pornind de la aceste indicații, 
ne-am propus să urmărim modul în 
care acționează colectivul întreprin
derii de mașini electrice București, 
pentru realizarea planului de export. 
Două sînt motivele care ne-au deter
minat să alegem această întreprin
dere pentru investigațiile noastre : 1) 
ritmul deosebit de inalt de creștere a 
sarcinilor pentru export — de 2.2 ori 
mai mare este volumul exportului în 
1976 față de anul trecut ; 2) diversita
tea mare a partenerilor externi ai u- 
zinei — produsele cu marca „I.M.E.B." 
fiind exportate acum în 50 de țări — 
ceea ce presupune un înalt grad de 
adaptabilitate la cerințele pieței mon
diale și o inaltă competitivitate.

rală pentru asimilarea noului în pro
ducție creează premisele cele mai 
sigure pentru creșterea competitivi
tății pe piața externă.

Coordonatele tehnice și calitative 
ale activității acestei intreprinderi,

— După cum se știe, pe piața pro
duselor electrotehnice se confruntă 
exportatori cu prestigiu — ne-a spus 
Constantin Biră, director adjunct 
tehnic. După 12 ani de cind 
produsele' noastre, sînt livrate la ex
port, pot spune că produsele 
„I.M.E.B." sînt tot mai apreciate. Nu 
intîmplător în cincinalul trecut am 
depășit planul de expbrt cu 33 mili
oane lei valută. Obiectivul principal 
al activității. noastre in domeniul- co
merțului .exterior în acest an, ca și 
în întregul cincinal. îl constituie di
versificarea, modernizarea și reînnoi
rea continuă a produselor de export 
— sarcină subliniată cu putere Ia re
centul Congres al consiliilor popu
lare. Chiar dacă in cincinalul înche
iat întreaga producție a fabricii noas
tre a fost înnoită, pentru a ne con
solida poziția ciștigată pe piața pro
duselor electrotehnice, ținind seama 
de cerințele clienților noștri, de rit
mul de Înnoire accelerat manifestat 
în acest domeniu, am introdus recent 
in fabricația de serie un număr în
semnat de noi produse. De aici o 
concluzie practică, valabilă nu nu
mai pentru I.M.E.B.. ci și pentru alte 
zeci de intreprinderi : ofensiva gene

La întreprinderea de mașini 
electrice București

din a cărei producție se exportă mai 
mult de jumătate, se constituie in
tr-un adevărat „certificat de garan
ție" pentru marca fabricii. Slrăbătind 
secțiile in care se realizează sutele 
de produse se remarcă de la bun în
ceput atenția și răspunderea fiecărui 
lucrător pentru operațiile executate.

Discutăm cu Andrei Nicolae, mun
citor în atelierul de motoare asin
crone :

— La ce comandă lucrați acum ?
— Echilibrez rotorii motoarelor 

care vor fi livrate rin Franța. Dimi
neață am executat aceeași operație 
pentru un ciot de motoare contractate 
cu o firmă din Pakistan. Sint co
menzi care vor fi livrate in luna fe
bruarie.

Șeful de atelier, maistrul Ștefan 
Bănică, ne precizează că programa
rea producției s-a făcut în așa fel 
incit fondul de marfă destinat ex
portului să fie executat in primele 
două decade ale lunii.

— Am luat această măsură pentru 
a preîntimpina orice surpriză neplă
cută care poate apărea in onorarea 
contractelor de export ale întreprin
derii, adaugă ing. Aurel Militaru, șe
ful serviciului de export. Din expe
riența anilor trecuți am învățat că 
trebuie lăsată o rezervă suticientă

de timp la sfîrșitul fiecărei luni, ne
cesară pentru efectuarea tuturor ope
rațiilor pe care le include activitatea 
de comerț exterior.* 1

daplinindu-și rolul de adevărate bu
cătării ale pomilor, in care se pre
pară hrana necesară creșterii lăsta
rilor, a fructelor, pentru formarea 
mugurilor care vor da rod în anul 
următor etc. Or. in nu puține din li
vezile noastre pomii sint desfrunziți 
și au aspect de toamnă 
mijlocul verii, 
cipala cauză _ _______  __
zute de fructe, a țodirii inconstan
te de la an la an și a debilitării 
pomilor. Cind bolile se instalează 
pe fructe, acestea se pătează, rămin 
mici, uneori se deformează sau cad, 
înainte

Cele
pindite și păgu
bitoare 
pomi sînt : rapă
nul, care provoa
că cunoscutele 
pete brune pe frunzele și fructele de 
măr și păr. mai ales în anii ploioși; 
fâinarea, care acoperă cu o pulbere 
alb-murdară frunzele, lăstarii, inflo
rescențele. cu deosebire la soiul Io- 
nathan : bășicarea frunzelor la pier
sic. ciuntirea frunzelor de circs, 
vișin, cais. prun.

Insectele, foarte numeroase, cu 
moduri diferite de atac asupra tutu
ror organelor pomilor, produc pa
gube imense atunci cind nu sint com
bătute. Unele se hrănesc cu frunze 
sau sugind seva din acestea (omizi 
defoliatoare. păduchi de frunze, pă
ianjenii tetranichizi). altele înțeapă 
sau pătrund în fructe (viermele me
relor și perelor, viespea cu ferăstrău 
a prunelor, musca cireșelor) : sint 
insecte care produc pagube la mu
guri și flori, cum este gărgărița flo

Sarcinile de export din prima lună 
a acestui an au fost onorate, 
fiind expediate mașinile electrice 
contractate cu beneficiari din Egipt, 
Bulgaria, R.D.G.. Franța. Italia. La 
compartimentul de export ne-au fost 
prezentate măsurile — numeroase — 
care sint prevăzute pentru realizarea 
sarcinilor de export. Enumerăm doar 
citeva : studierea atentă a pieței ex
terne, continuarea acțiunii de con
tractare a producției pentru export 
pentru o perioadă cit mai mare, pre
zența specialiștilor unității la tirguri, 
expoziții și alte manifestări econo
mice internaționale specializate, co
relarea judicioasă a capacităților de 
producție cu portofoliul de comenzi, 
realizarea cu prioritate a producției 
pentru export, livrarea ei ritmică, 
precum și multe altele care se în
sumează intr-un plan de acțiune ri
guros, cu responsabilități pentru toate 
sectoarele întreprinderii.

La comitetul de partid aflăm că 
una din principalele probleme supuse 
dezbaterii adunărilor de partid din 
această lună este tocmai realizarea in 
bune condiții a producției destinate 
exportului.

— Sarcinile sînt desigur mari — na 
spunea tovarășul Gheorghe Dăscă- 
le.scu. membru al comitetului de par
tid al întreprinderii, dar stă in pu
terea noastră, a întregului colectiv 
de a le realiza. --Goovingewa •■attJf.ViS. 
fermă este că valorificind la maxi
mum priceperea oamenilor din între
prindere. zestrea tehnică de care dis
punem. întărind disciplina in muncă, 
acordind întreaga atenție cali-tății 
produselor vom obține și in 1976 re
zultate bune în activitatea de export.

Cuvinte convingătoare, ce au a- 
coperire în faptele de muncă jcara 
păstrează și consolidează prestigiul 
ciștigat. grație oamenilor pătrunși de 
simțul răspunderii, al exigenței pen
tru inalta calitate a produselor ce ies 
din miinile lor și care determină, in 
ultimă instanță, depășirea de noi -și 
noi ștachete in competiția creației 
industriale pe plan internațional.

sănătatea
livezilor

II. Combaterea bolilor și insectelor

Stropiri de iarnă in livezile unităților agricole din județul Dîmbovița

I

Pomii fructiferi sînt organisme vii 
și pentru a crește și a se dezvolta, 
pentru a se bucura de hrană și de 
ceilalți factori în vederea asigurării 
roadelor, a rostului pentru care e- 
xistă pe acest pămînt, au nevoie de 
sănătate.

Dar în echilibrul biologie natural, 
bazat pe acțiunea și contraacțiunea 
viețuitoarelor, unele împotriva al
tora, omul trebuie să intervină pen
tru a le favoriza pe cele benefice.

Obținerea producțiilor de fructe 
sub aspect cantitativ, dar mai ales 
calitativ, nu este de conceput fără 
aplicarea unor măsuri care să men
țină pomii in stare de sănătate, mă
suri de combatere (prevenire) a ata
cului numeroaselor boli și insecte 
care dijmuiesc din recolte, depre- 
ciază aspectul fructelor, atacă și dis
trug frunzele, lăstarii, ramurile, mu
gurii etc.

Ce sînt bolile ? O serie de 
perei — plante cu organizare __
rioară, care își petrec viața sau nu
mai o parte a ei pe diferite organe 
ale pomilor in țesuturile cărora își 
dezvoltă propriul corp sau organe, 
în locurile unde se dezvoltă ciuperca, 
activitatea în țesuturi este stinjenită, 
pe frunze sau fructe în zonele res
pective apar pete de diferite mă
rimi, forme, culori. De obicei. în a- 
ceste puncte celulele mor. iar petele 
ca.pătă culoarea brun-negricioasă.

Cînd pe frunze numărul de pete 
este mai mare. în funcție și de 
boală, acestea cad înainte de vreme, 
în mod normal, frunzele trebuie să 
cadă din pom toamna, ca urmare a 
brumelor, în cursul întregii veri în-

ciu- 
infe-

încă din
Aceasta este prin- 
a recoltelor scă-

de a ajunge la maturitate, 
mai răs-
boli la

rilor de măr ; unele îșl extrag hrana 
direct din ramuri, fiind cele mai pe
riculoase deoarece pun in primejdie 
însăși viața pomilor. Din grupa mare 

țestoși, cel 
majoritatea 

păduchele

și insecte-

a păduchilor denumiți 
mai dăunător pentru 
speciilor pomicole este 
de San Jose.

Lupta împotriva bolilor ....__ ..
lor care produc daune pomilor, pen
tru asigurarea sănătății livezilor a 
constituit o preocupare a omului din 
timpuri îndepărtate. Astăzi se poate 
spune că sint cunoscute mijloacele 
de combatere a tuturor inamicilor 
pomilor. în general, procedeele cele 

primul rind momentul cind 
tratamentele și substanțele 
folosesc.

mai folosite și mai eficiente sînt cele 
chimice ; s-a dovedit că unele sub
stanțe repartizate in coroana pomilor 
ca pulbere sau soluție împiedică a- 
tacul bolilor și insectelor sau ii o- 
presc dacă acestea sint deja prezente. 
De cea mai mare importantă, am pu
tea zice că „secretul" tuturor măsu
rilor de combatere chimică il consti
tuie in 
se fac 
care se

Fiecare ciupercă, fiecare insectă își 
are viața ei specifică, care, in afară 
de faptul că se desfășoară intr-un a- 
numit fel pe diferite organe ale po
milor. este influențată de condițiile 
climatice (temperatură, umiditate) 
deosebite de la zonă la zonă și dc 
la un an la altul. Momentul aplicării 
tratamentului trebuie să corespundă

cu faza sau stadiul din viața ciuper
cii sau insectei in care aceasta este 
cea mai vulnerabilă și poate fi, ușor 
„infrîntă". Altfel, tratamentele au un 
efect scăzut sau reprezintă un efort 
zadarnic. Stabilirea momentului, pen
tru aplicarea măsurilor de combatere 
este de cea mai mare importantă și 
în mod obișnuit nu poate sta la în- 
demîna tuturor cultivatorilor, aceas
ta comportînd anumite cunoștințe de 
specialitate și un minim de bază teh
nică. întreg teritoriul ■ țării este pre
văzut cu o rețea 
noză și avertizare, 
anunțe perioadele

de stații de prog- 
care au menirea să 
optime de inter
venție pentru 
combatere.

în cursul unui 
an, tratamentele 
se efectuează in 
două epoci : în 

perioada de repaus a pomilor, după 
căderea frunzelor (noiembrie) pînă în 
primăvară Ia dezmugurire și se apli
că de obicei două tratamente, la cel 
puțin 30—35 zile unul după altul. Tra
tamentele de iarnă au avantajul fo
losirii substanțelor în concentrații 
mari, ca urmare a absenței organe
lor active ale Domilor.

Celelalte . tratamente se eșalonează 
de-a lungul perioadei de. vegetație, e- 
fectuindu-se, așa cum am arătat, in 
perioadele avertizate.

Referitor la substanțele de com
batere. gama acestora este foarte 
largă și in continuă îmbogățire. în 
mare, produsele chimice pot fi gru
pate în două categorii : fungicide, 
cele ce au acțiune împotriva ciuper
cilor și insecticide, produsele folosite 
în combaterea diferitelor insecte. U

nele dintre produse sint selective, 
adică pot combate o singură țjoală 
sau insectă, altele, dimpotrivă, au ac
țiune asupra mai multor dăunători. 
Cîteva dintre produsele chimice au 
acțiune atit fungicidă, cit și insecti
cidă. Substanțele de combatere și a- 
paratura necesară pot fi procurate 
de la centrele și subcentrele Inspec
toratelor județene de protecție a 
plantelor.

Foarte important pentru asigurarea 
sănătății pomilor este ca lucrările de 
combatere să fie în atenția cultiva
torilor în tot cursul anului. atunci 
cind este posibil atacul. De asemenea, 
măsurile de luptă chimice trebuie să 
fie completate cu o serie de pro
cedee mecanice : înlăturarea ramu
rilor uscate și atacate de dăunători, 
stringerea fructelor mumifiate, răzui- 
rea scoarței de pe trunchiul și ramu
rile pomilor. Combaterea bolilor și 
insectelor au o eficiență economică 
ridicată în măsura în care în livezi 
se aplică și celelalte lucrări de în
grijire : tăieri. îngrășăminte, lucrarea 
solului, udatul etc.

în această perioadă este momen
tul prielnic pentru efectuarea Celui 
de-al doilea tratament de iarnă. Tre
buie folosite zilele liniștite, fără nin
sori, zilele calde, cind pomii nu au pe 
ramuri zăpadă, pentru executarea a- 
eestui tratament de mare importantă 
pentru asigurarea sănătății livezilor.

Ing. Maria ISAC 
cercetător la Stațiunea 
de cercetări pomicole 
Voinești-Dimbovița
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Poeții și expresivitatea limbii
hb

Pentru orice om, frumu
sețea limbii materne este 
un adevăr fundamental pe 
cît de complex pe atît de 
greu de analizat. Convin
gerea că limba pe care o 
vorbim din copilărie se dis
tinge prin excelența sa nu 
se sprijină atît pe o apre
ciere de ordin strict este
tic, cît mai ales pe senti
mentul difuz al unei apar
tenențe intime. Putem apre
cia obiectiv, pentru calită
țile lui sonore, cîntecul 
unei păsări, din pura plă
cere auditivă; putem să 
apreciem claritatea vocali
că a unei limbi străine, pe 
care o cunoaștem aproxi
mativ sau deloc, tot așa — 
ca pe o partitură muzicală. 
Dar limba în care am în
vățat să vorbim, graiul po
porului nostru, este fru
moasă — dincolo de orice 
tip de sonoritate obiectivă 
— pentru că este „a noas
tră"; ne-am născut în ea, 
am învățat-o simultan cu 
învățătura vieții însăși, o 
vorbim în măsura în care 
ea, la rîndul ei, ne vorbește 
pe noi; cu alte cuvinte, sîn- 
tem solidari cu istoria și 
cu experiența de viață in
corporate în ea, cu felul ei 
propriu de „a vedea" și ex
prima lumea, cu „filozofia" 
ei. Tocmai pentru că ne 
aflăm înlăuntrul ei, limba 
maternă determină siste
mul nostru de relații inter- 
umane — datorită funcției 
sale principale, aceea de 
comunicare; dar, în același 
timp, ea influențează și 
asupra opțiunilor noastre de 
ordin etic și estetic, incul- 
cindu-ne o modalitate de 
acțiune și, deopotrivă, o op
tică a expresivității. Nu nu
mai gîndim și vorbim, ci 
și simțim românește, adică 
participăm la un anumit 
ethos și etnos, la o lume de 
valori spirituale, specifică 
poporului nostru.

Limba națională conține 
în sine spațiul virtual al 
propriei sale culturi, deci și 
evoluția poeziei naționale. 
Latent, în limba română de 
azi se află viitoarea poezie 
românească. Ceea ce s-a 
realizat din potentele lim
bii. pînă în momentul pre
zent reprezintă tradiția 
noastră poetică, modelele 
literare care — de la Do-

goftei, Cipariu și poeții Vă
cărești pînă la marii noș
tri scriitori de azi — ali
mentează sensibilitatea po
porului nostru în materie de 
poezie. Felul în care, pînă 
acum, limba noastră și-a 
degajat propriile sale va
lori expresive ne permite 
să apreciem în ce anume 
constă lucrarea pe care 
poeții noștri au exercitat-o 
asupra materialului ei ver
bal, raportul între opera 
unui scriitor și sistemul de 
semne verbale al limbii.

în primul rînd, scriitorii 
sint sensibili și exploatea
ză expresivitatea naturală 
a unor cuvinte : exclamații
le (prezente nu numai in 
poezia populară, ci chiar la 
un poet modern cum este 
Ion Barbu), onomatopeele 
(pentru capacitatea lor de 
a anula arbitrariul semnu
lui lingvistic, oferindu-ne 
un fel de „figură sonoră" a 
lucrului sau fenomenului pe 
care-1 designează) sau ace
le sinonime care li se par 
mai sugestive.

în același timp, poeții se 
folosesc de tezaurul de ex
presivitate selectată pe ca- 
re-1 conține folclorul : pro
verbe. zicători. cimilituri 
etc. Nu de mult am subli
niat în poezia de maturi
tate a lui Zaharia Stancu 
invenția aparentă de noi 
zicători, de noi proverbe, 
care se constituie intr-un 
lirism de tip paremiologic, 
atestind scăldarea poetului 
în valurile înțelepciunii 
populare ; după cum am 
scris despre formele fol
clorice — de la lexic pină 
la versificație — întîlnite 
in poezia lui Emil Botta. 
Uneori o asemenea prelua
re de materiale este înso
țită de o adevărată prelu
crare poetică a cuvintelor, 
creatoare de noi valori, în 
spiritul unei dispoziții per
sonale : același Emil Botta 
intervine asupra cuvintelor, 
modificîndu-le forma 
degajind astfel tîlcuri 
la fel, un poet ca 
Gheorghe acționează 
ternic asupra lexicului 
(schimbă rădăcina sau 
terminația, inventează cu
vinte noi etc.), obținînd 
astfel — mai ales în vo
lumul Zoosophia — efecte 
poetice remarcabile, dove-

dind cît de plastic poate 
să fie materialul verbal al 
limbii noastre.

Cel mai adesea, textele 
literare ne pun în fața 
unei expresivități stilistice, 
personale, indice valoric 
al oricărui scriitor. Toată 
lumea vorbește despre ca
racterul „poetic" al unor 
anumite cuvinte. Prea pu
țini sînt în stare să re
marce că încărcătura „poe
tică" a unor asemenea cu
vinte se înscrie nu numai 
pe linia gustului personal 
al unui scriitor, ci și pe li
nia unor preferințe este
tice mai generale, ce țin 
de o întreagă școală sau 
orientare literară. Clasi-

însemnări de
Ștefan Aug. DOINAȘ

I

Și 
noi; 
Ion 
pu

cismul își are propriile 
sale cuvinte „poetice", care 
nu sînt și ale romantismu
lui ; care, la rîndul său. se 
deosebește, în această pri
vință, de simbolism sau 
de expresionism etc. Fie
care din aceste orientări 
literare posedă un fel de 
„fond poetic lexical" pro
priu, bine determinat. Un 
cititor avizat își dă seama 
că, de pildă, cuvinte ca
somn, noapte, vis, natură, 
stele, înger, demon etc,
sint utilizate cu predilecție 
de către romantic, și că a- 
cest vocabular — în pofi
da prezenței sale in poezia 
noastră din orice timp — 
constituie o parte din 
„fondul poetic" eminesci
an ; în timp ce cuvinte ca, 
de pildă, amurg, vioară, 
plumb, toamnă, nervi etc. 
formează „fondul poetic" 
bacovian, și se 
mai f .' 
de tip simbolist, 
dovedește 
nă a fost 
vească în 
evoluția 
moderne.
fiecare treaptă a dezvoltă
rii ei, în funcție de estetica 
și poetica specială a școlii 
respective — materialul 
verbal expresiv de care a 
avut nevoie.

Lucrarea efi-'mtă a unui 
materialului

și se întîlnesc 
frecvent în poeiftile 

Aceasta 
că limba româ- 
capabilă să ser- 
mod exemplar 
poeziei noastre 
oferindu-i — pe

asupra

furnizat de limba maternă 
se vede mult mai clar și 
poate fi apreciată la justa 
ei valoare îndeosebi la ni
velul stilului său personal, 
în laboratorul propriu de 
creație. Acolo se observă 
limpede cum se face trece
rea de la selectarea cuvin
telor. în. funcție de calită
țile lor materiale inerente, 
ia expresivitatea complexă 
a contextului. Virtuțile la
tent expresive ale unui cu- 
vîn.t sînt trezite la o altă 
viață, sînt actualizate dife
rit de la un scriitor la al
tul. în cadrul structurilor 
sintactice și prozodice, da
torită unor combinații 
verbale al căror rezultat 
sînt „celulele poetice" în
seși : epitetul, comparația, 
imaginea, metafora. Studii 
de mare specialita'te au scos 
în evidență capacitatea ex
presivă a stilului lui Emi- 
nescu și nu e momentul să 
mă opresc, aici, asupra lor. 
Voi remarca doar că o ase
menea expresivitate pri
vește valorificarea resur
selor limbii românești la 
toate nivelurile : sonor 
(sugestivitatea materialu
lui fonic al unor cuvinte 
predilecte), morfologic 
(frecvența anumitor ter
meni ce trădează „viziunea 
personală" a autorului), 
sintactic (capacitatea limbii 
poetice de a „imblînzi" ri
giditatea gramaticii, „aba
terea de la normă" ca in
dice estetic), prozodic 
(plasticitatea cu care limba 
se mlădiază pe ritmuri ex
trem de variate, de la me
trica populară pînă la ca
noanele formelor poetice 
fixe), semantic (apariția 
unor sensuri noi. pe tare 
numai logodna imprevizi
bilă a unor cuvinte le poa
te actualiza) etc. In acest 
proces foarte nuanțat și 
complicat, care — oricît 
l-am analiza — rămîne un 
secret de creație al fiecărui 
poet — expresivitatea crea
tă, la nivelul stilului per
sonal, poate să depășească 
sfera virtuților materiale 
ale cuvîntului. adică zona 
concretului lingvistic.

In general, se consideră 
că expresivitatea unei 
limbi, ca și a unei poezii, 
stă în capacitatea lor de a 
exprima emoție

imagini cît mal concrete, 
mai plastice, priintr-o „co
respondență" aparte care 
se stabilește intre cuvint 
sau expresie de o parte, și 
lucrul sau fenomenul vizat 
de altă parte. De pildă, cu- 
vintul a sisii este expresiv, 
deoarece constituie el în
suși un... sîsîit. Un mare 
poet francez se plîngea de 
„defectul" limbii sale in 
care nuit și jour nu se po
trivesc, ca tonalitate sono
ră, cu fenomenele pe care 
le designează : noapte și zi. 
în limba noastră, „defec
tul" acesta ar părea înlătu
rat, dacă ne-am gîndi că, 
în. românește, cuvintul 
noapte are tonalitatea sum
bră a nopții, iar vocala din 
cuvintul zi posedă lumino
zitatea zilei. In nici u.n caz 
însă, de aici nu s-ar putea 
trage concluzia că unele 
limbi ar fi. în însăși mate
rialitatea lor fonică, mat 
poetice decît altele. Indis
cutabil, concretețea terme
nilor joacă un rol de sea
mă. Cu cît e mai expresivă 
zicala „Fuge mîncînd pă- 
mîntul" decît expresia 
„Fuge foarte repede" 1... 
Trebuie să se remaroe însă 
că în această zicală conți
nutul expresivității ling
vistice e dictat nu de ade
vărul imaginii respective 
(mîncînd pămintul), ci de 
emoția celui ce o rostește : 
uluiala admirativă in fata 
vitezei alergătorului — iată 
ce se ascunde in dosul a- 
oestei expresii atît de plas
tice, 
nu e decît 
în serviciul exprimării unei 
stări sufletești deosebit de 
puternice, pentru care ter
menii obișnui ți erau prea 
săraci. La nivelul poeziei 
culte, tot așa. trebuie să se 
remarce teribila cutremu
rare existențială ce respi
ră, de pildă, din versul ba
covian Aud materia plîn- 
gînd. Or. tocmai necesita
tea funciară a poeziei de a 
exprima emoțiile adinei și 
felurite ale eului liric dic
tează aoest recurs frecvent 
la imagine, metaforă, epi
tet etc.

Dar cu arest exemplu in
trăm in sfera poeziei cul
te. unde problema expresi
vității necesită o abordare 
specială.

Imaginea pregnantă 
un instrument

Michelangelo
Un eveniment nou, 

deosebit de important, 
se adaugă faimei și 
așa unice a orașului 
Florența : în ultime
le zile ale anului tre
cut — an jubiliar de
dicat lui Michelange
lo 
fost

Buonarroti — au 
descoperite in 
. ■'uț_T_Sacres..tiei 

din Sân Lorenzo o se
rie de desene monu
mentale. executate de 
marele artist 
in timpul 
selor zile 
1530.

Printre 
monumente care 
podobesc acest 
mormintele familiei 
de Medici sau Cape
lele familiei Medici 
sint considerate nu nu
mai capodopere ale 
Renașterii italiene, dar 
și o dovadă irefutabi
lă a geniului lui Mi
chelangelo. ca arhitect 
și sculptor.

Aici stau de pază la 
poarta Eternității. Zi
ua și Noaptea — Au
rora și Crepusculul, 
create de Michelan
gelo pentru mormin
tele lui Giuliano și Lo
renzo de Medici și 
pentru a aduce me
reu aminte oamenilor 
că. implacabil, „tim
pul totul consumă".

Se poate spune 
intimplarea a jucat 
rol important în 
ceasta descoperire. 
Pentru a putea crea o 
nouă ieșire vizitatori
lor — singura exis
tentă nefiind de ajuns 
in orele de mare a-

toscan 
tumultuoa- 

ale anului
sutele de 

im- 
oraș.

că 
un 
a-

glomerație — în tim
pul lucrărilor s-a dat 
de urma unui pasaj 
secret, fapt care a dat 
naștere la tot felul de 
ipoteze care de care 
mai romanțate.

încăperile 
ducea pasaj ui 
ran au fost 
tiplp de secole 
ppzit de lemn 
bune și 
închise și 
tării.

Tocmai 
acestea, 
la urme 
și mai 
cu instinctul și 
ginația. 
au scos la lumină 
multă răbdare și 
gală (cu ajutorul 
turiurilor) pereți 
tregi acoperiți cu 
sene lăsate de o mină 
al cărui semn nu poa
te fi confundat. Des
coperirea a fost 
bătorită in 
artistice și 
toscane ca 
concluzie 
leului 
celebrat în 1975 cu o 
serie de inițiative, 
printre care trebuie 
menționată o mare ex
poziție de lucrări gra
fice ale maestrului la 
Casa Buonarroti și la 
Galeriile Uffizi din 
Florența.

împreună cu Paolo 
del Pogetto — direc
torul Capelelor famili
ei Medici, am vizitat 
încăperile unde se lu
crează asiduu la re
cuperarea recentelor 
descoperiri.

după 
totul

I» care 
subte- 

folosite 
ca de
și căr- 

aceea 
dat ui-
zidurile

de
pe 

pornind 
abia vizibile, 
mult lucrind 

ima- 
restauratorii 

cu 
mi- 
bis- 
in- 
de-

săr- 
cercurile 
culturale 

o fericită 
a jubi- 

Michelangelo.
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PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 r ' '

20,35

10,30

12.00
12.05
16.00
16,30
17.00
17.05
17.25

17,45

17,35

18,25

18.40
19.00

Printre artiștii amatori — reportaj 
bucureștean.
Intermezzo folcloric cu Antoaneta 
Ene și Mihai Lazăr.
Film artistic : „Capcana". Produc
ție a Casei de filme numărul 
tru.
Telex.
închiderea programului. 
Teleșcoală.
Curs de limba franceză.
Telex.
Muzică populară.
Reportaj de scriitor. Profiluri pen
tru un posibil basorelief.
Pentru sănătatea dv. : Ateroscle- 
roza și alimentația.
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.
Melodii celebre interpretate 
chestra de muzică ușoară a 
televiziunii.
Teleglob : Șanhai azi. 
Valorile umane șl cultura.

22,10

pa-
20,00

20,55

de or- 
Radlo-

Carac-

O ÎN CASA LUI GEORGE 
POP DE BASEȘTI (Băsești, 
Maramureș) a avut loc inaugu
rarea subsecției de etnografie și 
artă populară codrenească a 
muzeului județean. Cu acest 
prilej aici s-a desfășurat un sim
pozion Brâncuși. precum și o 
reuniune corală (formații din 
Seini, Cicîrlău. Șișești și Bă
sești). 0 AGENDA SATMA- 
REANA. „Să trăim și să 
muncim in conformitate cu co
dul principiilor și normelor vie
ții comuniștilor, al clicii și echi
tății socialiste" - este titlul unui 
reușit concurs organizat la Satu-,

Căminele șl cantina studenților din orașul Clu|-Napoca

ca,» o poveste
și Trămîntată,

Orâ de clasă la școala generală din

și studii 
incursiuni 
pe care 
Michelan-

— Sint sigur — mi-a 
spus el — că. ne aflăm 
in fața unui lucru de 
importantă extraordi
nară.

Și. intr-adevăr, ex
traordinare sînt aces
te imagini gigantice
— unele dintre ele 
atingînd înălțimea de 
doi metri și jumătate
— care se înfățișează 
ochilor 
intimă 
purtată spre sublim, 
semn după semn și 
gind după gind — o 
imensă carte a timpu
lui deschisă doar acu
ma oamenilor.

Sint teme 
in aceste 
turmentate 
mai tirziu 
gelo le va utiliza pen
tru decorarea Capelei 
Sixtine și în special 
în executarea marii 
compoziții a Judecății 
Universale. Privin- 
du-le, ai impresia că 
asiști la dialogul In
tim al artistului cu el 
însuși, la clipa de far
mec a începutului, 
cind semnul vibrează 
pe zid ca o rază bi- 
necuvintată de soare.

O inestimabilă co
moară de desene a 
intrat în patrimoniul 
universal.

încă o dată Florența 
dăruiește lumii o do
vadă a trecutului ei
— un omagiu rar și
etern al genialului ei 
fiu, Michelangelo Buo
narroti. ,

Mihu 
VULCANESCU

terul militant, revoluționar al uma
nismului socialist șl Ipostazele sale 
in literatura șl arta românească. 
Emlslune-dezbatere.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cind omul răspunde pentru om ! 
Anchetă socială.
Seară de teatru : „Rugul" de Octav 
Măgureanu. Premieră pe țară, 
daptare pentru TV —
Orban.
24 de ore.

A-
Al’exandra

PROGRAMUL II

albastră" 
a studlou-

21,15
21.20

21,45

22,15

Film serial : „Lampa 
(episodul III). Producție 
rllor de televiziune bulgare. 
Tezaur de cîntec românesc. Mu
zica deceniului opt. Tineri compo
zitori pe podiumul de concert. O Cornelia Tăutu — Invențluni 
pentru pian și orchestră e Corne- 
liu Dan Georgescu — Jocuri fes
tive.
Telex.
Spectacolul lumi! (III), ;,Dulcele 
zahăr al Cubei".
Aventura cunoașterii : Enigme 
pontice. „Marea Neagră — unicat 
hidrobiologlc".
Drumuri in istorie : „Acel februa
rie ’33". Realizator Toma Popescu.

Mare, la care au participat șapte 
„echipaje" de tineri din între
prinderi și instituții. Faza de 
masă a concursului „Orizont 
științific", organizat de pionie
rii sătmăreni, s-a încheiat. Au 
participat 10 000 de elevi din 
clasele 5—8. Zodia gemenilor 
(de V. Munteanul este titlul ce
lei mai recente premiere pre
zentate de secția română a Tea
trului de Nord din Satu-Mare. 
în pregătire : „Martin Luther și 
Thomas Miinzer sau introduce
rea contabilității", de Dieter 
Forte, premieră pe țară.

comuna Minăstirea — județul Ilfov

în considerațiile asupra 
vieții teatrale, alături de 
numele celor mai însem
nați și prestigioși regizori 
români, Liviu Ciulei. Horea 
Popescu, Dinu Cernescu, 
Valeriu Moisescu, Moni 
Ghelerter, Marietta Sadova, 
Ion Olteanu, Gheorghe 
Harag. Lucian Giurchescu, 
Dan Nasta, Sorana Coroa- 
mă, sînt pomenite frecvent 
și cele ale regizorilor tineri.

’ Activi și talentați, majori
tatea s-au impus încă de 
la debutul pe mica scenă 
a studioului studențesc, de
venind apoi. în scurtă vre
me, factori de conducere 
artistică și orientare a u- 
nor instituții de artă sce
nică, semnind spectacole de 
răsunet, manifestindu-se cu 
personalitate în dezbateri, 
în publicistică, în felurite 
circumstanțe culturale, unii 
afirmîndu-se și peste hota
re, prin turnee sau fiind 
invitați să semneze mon
tări originale.

Școala superioară le fa
vorizează tinerilor regizori 
o pregătire multilaterală și 
Ie dă posibilitatea să-și 
pregătească lucrarea de di
plomă fie pe scena-atelier, 
fie în teatre, cu trupe ex
perimentate. Teatrele unde 
ajung ca absolvenți repar
tizați se grăbesc. în, gene
ral, a-i folosi ; în ultima 
vreme sînt ' chemați chiar 
și de unele 
reștene, care 
mai prudent 
părînd însă 
ge. treptat, că-i pot adop
ta — și chiar cu utilitate 
evidentă. Unele din cele 
mai importante succese ale 
Teatrului Național din Iași 
au fost asigurate prin 
colaborarea cu Cătălina 
Buzoianu și Anca Ovanez ; 
realizări remarcabile ale 
Teatrului Național din 
Cluj-Napoca, ale Teatrului 
Giulești, ale teatrelor din 
Arad și Ploiești sînt con
trasemnate de Alexa Visa- 
rion ; in una din cele mai 
fertile perioade de creație 
ale Teatrului din Tg. Mu
reș e înscris, Ia loc de 
frunte, numele lui Dan 
Micu, Iulian Vișa la Sibiu, 
Ioan Ieremia la Timisoara, 
Aureliu Manea la Cluj-Na
poca. Silviu Purcărete la 
Constanța. Alexandru Col- 
pacci la Oradea. Mircea 
Cornișteanu la Craiova. A- 
lexandru Tocilescu la 
tești, Olimpia Arghir 
teatrul „Ion Vasilescu" 
printre regizorii stabili ca- 
re-și leagă destinul de a-

echipe bucu- 
i-au observat 
pînă acum, 

a se convin-

Pi- 
la 

sînt

LA

Un

RÎC1U

bust

RICIU

al lui (Bheorghe
Șincai
(județul Mureș), fru- 

și instructive
LA

moașe, emoționante
manifestări au prilejuit, recent, co
memorarea a 160 de ani de la moar
tea lui Gheorghe Șincai. și aniver
sarea a 225 de ani de existență a 
școlii din localitate. în fața unei 
bogate asistențe a fost dezvelit în 
curtea școlii bustul în bronz al ma
relui cărturar, lucrare realizată de 
Constantin Dombi. Personalitatea lui 
Gheorghe Șincai a fost evocată în 
strînsă legăturii cu tradiția școlii ; 
iar școala a fost prezentată, în sem
nificativa ei evoluție, pînă în anii 
de impetuoasă dezvoltare ai socia
lismului. Participanții la acest eve
niment au adresat C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă prin care se arată că toți lo
cuitorii — români, maghiari, ger
mani — uniți în fapte și simțiri, se 
angajează să-și pună în continuare 
întreaga lor putere de muncă și e- 
nergie creatoare în slujba înfăptuirii 
mărețelor obiective direcționate de 

• cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

A fost reeditat 
„Atlasul botanic"

în Editura didactică și pedagogică 
a fost reeditată lucrarea „Atlas bo
tanic". ” 
10 ani, 
levilor, 
tuturor 
că lumea plantelor, informații știin
țifice despre structura, procesele 
vitale, diversitatea plantelor în evo
luția lor filogenetică în strînsă legă
tură cu specificul modului de viață.

Textul lucrării este ilustrat cu 181 
planșe color în care sint prezentate 
elementele floristice esențiale ale 
regnului vegetal în ordinea ramuri
lor de studiu ale botanicii.

Rod al unei munci de peste 
atlasul pune la îndemîna e- 
studenților, specialiștilor și 
celor care doresc să cunoas-

0 „BULETIN POLITIC ITI
NERANT". Este titlul manifes
tării cultural-artistice, de edu
cație politică, patriotică și revo
luționară, la care participă in
stituțiile de artă și cultură, șco
lile, filialele uniunilor de creație 
și ale societăților științifice din 
municipiul Bacău a CARAVA
NA „LUNA CÂRTII LA SATE". 
La Vaslui. în cadrul „Lunii 
cârtii la sate", in întregul județ 
sint organizate expoziții itine
rante de rarte proiecții de fil
me documentare. întâlniri cu 
activiști culturali, spectacole ale 
unor formații artistice de ama

(Urmare din pag. I)
lioane de cetățeni de la orașe ți 
sate. Congresul a reprezentat, încu
nunarea acestei dezbateri, interven
țiile a sute de participanți, atît in 
plen, cît și în secțiuni, prilejuind 
un valoros și multilateral schimb de 
idei și experiență. în cadrul con
gresului au fost prezentate pes
te 1 500 ’ ' '
privind 
tivitate. 
de alte 
adunărilor populare și al conferin
țelor județene, rezultind astfel un 
adevărat tezaur de experiență și 
înțelepciune colectivă. Toate aces
tea au conferit congresului și ro
lul unei inaite școli de conducere 
economico-socială.

S-au vădit astfel încă o dată jus
tețea și eficienta măsurilor de a- 
dîncire a democrației socialiste — 
proces a cărui continuitate se re
flectă și în propunerea făcută de 
congres de a se constitui un orga
nism cu activitate permanentă, 
alcătuit din deputății comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor populare 
județene, care să dezbată proiec
tele planurilor și bugetelor anuale 
înainte de a fi supuse spre adop
tare Marii Adunări Naționale ; a- 
ceasta va aduce, desigur, o contri
buție importantă la imbinarea ar
monioasă a programelor de dezvol
tare pe ansamblul economiei și pe 
ramuri cu cele pe județe, la mai 
buna fundamentare a acestora prin 
valorificarea superioară a resurse
lor materiale și umane existente 
pe plan local.

La încheierea lucrărilor congre
sului, organele locale ale puterii și 
administrației de stat, deputății 
consiliilor populare, toți cetățenii 
patriei dispun de o orientare clară 
pentru activitatea lor, atît în pe
rioada imediat următoare, cît și în 
perspectivă. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, euvîntarea de 
închidere pe care a rostit-o, hotă-

de propuneri și sugestii 
toate domeniile de ac- 
cărora li se adaugă mii 

propuneri făcute în cadrul

cela al Instituției, angajîn- 
du-și talentul nu numai în 
făurirea reprezentațiilor, ci 
și în alte acțiuni de cul
tură teatrală, cum ar fi a- 

(ori reanimarea) 
sprijinirea

nimarea 
studiourilor, 
cercurilor de prieteni ai 
teatrului, organizarea discu
țiilor de creație, a dialo
gului cu spectatorii, reuni
rea, în jurul teatrului (ca 
la Piatra Neamț, unde di
rector e chiar un regizor, 
Emil Mândrie) a literaților 
și artiștilor din localitate. 
Alți regizori tineri — Al. 
Tatoș, Nicoleta Toia, Mag
da Bordeianu, Sergiu Savin, 
Petre Bokor, Mircea Marin, 
Adrian Lupu, Brandy Ba- 
rasch. Cristian Pepino, Mu- 
șata Mucenic, George Rada,

de debut, rezervîndu-li-se 
cite două-trei săptămîni de 
gîndire și muncă pentru 
fiecare. Adus de la Tg. 
Mureș Ia teatrul „Nottara", 
Dan Micu, printre cei mai 
interesanți și mai personali 
regizori ai generației noi, 
laureat al ultimului festi
val național, a primit (și 
rău a făcut) spre punere în 
scenă o lucrare submedio
cră, calificată astfel chiar 
in tara ei de baștină și 
care, evident, n-a putut da 
decît un spectacol cit se 
poate de neartistic. Debu
tul lui Silviu Purcărete la 
Constanta s-a făcut cu un 
subprodus literar, tînărul 
fiind obligat să-l fasoneze 
în cea mai mare pripă — 
cu rezultat pe măsură.

puncte de vedere
de Valentin SILVESTRU

Mircea Moldovan, Virgil 
Tănase. și nu numai ei — 
s-au făcut ori se fac cu- 
noscuți iucrind cu seriozi- . 
tate și aplicare, încercind 
a-și spune un cuvint pro
priu în pretențioasa artă 
dramatică.

Evident, simpla solicitu
dine. chiar cind e dublată 
de tandrețe amicală sau 
condescendență părintească, 
nu poate genera climatul cel 
mai propice de formare și 
dezvoltare a personalității 
tin arului regizor. Important 
e ca acest tînăr să întîl- 
nească o ambianță de spri
jin constant, nu întîmplă- 
tor, exigență constructivă 
și interes efectiv față de 
munca sa. Urmărind lucrul 
unora dintre ei observi, 
uneori cu surprindere, o 
curbă foarte sinuoasă a ca
lității repertoriului practi
cat. Unii intră, din prima 
lună, in cel mai greu ca
pitol dramaturgie („IvI-am 
apucat și eu de-un Shake
speare...") pentru ca i- 
mediat după aceea să Ii ss 
încredințeze o farsă străi
nă nesărată, scrisă de mîn- 
tuială („I-am dat-o să-și 
facă mina" — se scuză di
rectorul concesiv, uitmd de 
usturătoarea zisă a lui An
ton Pann, despre o atare 
ucenicie : „Face bărbierie 
la capul tău, îi 
să te radă și 
lase"). Unii 
gați să facă 
spectacole, chiar din anul

Cu unele excepții, regi
zorilor tineri li se dau pie
sele, nu sint atrași, așa 
cum s-ar cuveni, in mun
ca atît de complexă și res
ponsabilă a elaborării re
pertoriului teatrului, che
mați adică să citească, să 
propună, să dezbată litera
tura ce urmează a fi repre
zentată, să cunoască auto
rii, să contribuie la per
fecționarea versiunilor sce
nice, să descopere lucrări, 
încă necunoscute la noi, ale 
marelui repertoriu univer
sal. într-un teatru unde 
funcționează doi 
zori virstnici, fără
o faimă, după ce am
bii au refuzat, pe rind, 
o piesă ca fiind lipsi
tă de valoare, ea i-a fost 
pusă în brațe regizorului tî- 
năr, de-abia venit de la 
institut. Altul e poftit, din 
orașul său îndepărtat, să 
„repare" în zece zile un 
spectacol pe care colegul 
său, bucureștean. cu o vîr- 
stă dublă ca a sa. izbutise 
să-l facă nereprezentabil 
într-un răstimp de 
luni...

E de ținut seama 
bligațiile regizorului
nu sînt conjuncturale. 
se referă numai la monta
rea pe care o semnează ; 
el este, devine, prin natu
ra profesiei și îndatoririi, 
unul din factorii de răs
pundere. integrat în viața 
colectivului, responsabil 
față de prezentul acestuia.

regi-
nici

că o- 
tinăr 

nu

dai un leu 
doi să te 
sînt obli- 
patru-cinci

ca și pentru perspectiva
lui, contribuind la stator
nicirea unui program al
instituției și la modelarea 
fiziononuci ei artistice. Iar 
desăvîr^rea lui ca om, ar
tist, cetățean nu e numai 
o problemă personală, ci și 
a conducerii teatrului în 
care lucrează, a întregii e- 
chipe. Nu avem știri din 
care să reiasă că activita
tea vreunuia din tinerii re
gizori. pe o perioadă mai 
îndelungată, ar fi constituit 
obiect de analiză aprofun
dată și dezbatere tovără
șească în vreun 
teatral. Avem, în schimb, 
vești despre fluctuațiile 
neprielnice ale unora, care 
în trei ani au schimbat 
trei locuri de muncă, des
pre ședințe aprige cu alții, 
unde se ciocnesc munții ca 
să iasă, după zile 
chete, vorbărie și 
irosită, un șoricel 
tor.

Cum numerosul 
ment al regizorilor 
a devenit precumpănitor în 
colectivele teatrale din 
tara noastră ; cum realiză
rile absolut remarcabile ale 
unora se confruntă cu 
eșecurile foarte evidente 
ale altora și cum această 
înfruntare, între succes și 
insucces, are loc uneori în 
activitatea aceluiași om ; 
poate 
mentul 
colocviu 
tinere, 
tual, sarcinilor specifice ce 
decurg pentru 
rile îndatoriri 
vice, culturale 
nostru de azi, 
creatoare dintre 
in cîmpul regiei profesio
niste, modului în care 
funcționează învățămîntul 
de specialitate.

Autoritatea județeană și 
teatrul „Victor Ion Popa" 
din Bîrlad și-au manifes
tat dorința de a organița 
aici, in acest an, o săptă- 
mînă de spectacole ale ti
nerilor regizori din țară șl 
o dezbatere concluzivă asu
pra creațiilor lor ; poate că 
aceasta ar fi împrejurarea 
nimerită și acesta locul 
propice. Asociația oameni
lor de artă urmind a spri
jini, desigur, cu bunăvoința 
eficace pe care o manifes
tă în atîtea alte circum
stanțe. prezenta regizorilor 
din celelalte generații, pre
cum și a altor specialiști, 
la eventuala, posibila, utila 
întilnire.

colectiv

de an- 
vreme 

surîză-

detașa- 
tinerl

că 'ar fi 
organizării 
consacrat 

drumului ei

mo- 
unui 

regiei 
ac-

ea din ma- 
politice, ci- 
ale teatrului 
raporturilor 

generații

ririle ce au fost adoptate configu
rează un program de acțiune concret 
și precis, privind deopotrivă dez
voltarea industriei și agriculturii, 
realizarea investițiilor, sistemati
zarea localităților, gospodărirea a- 
pelor și a fondului forestier, îm
bunătățirea activității în domeniul 
învățămîntului, culturii și sănătății 
publice, al aprovizionării — cu alte 
cuvinte, tot ceea ce condiționează 
dezvoltarea armonioasă și înflori
rea tuturor județelor, orașelor și 
satelor patriei, asigurarea unei 
vieți tot mai civilizate și prospere 
a celor ce muncesc. însuflețitoarea

lui îndemn al secretarului general 
al partidului de a ne manifesta 
prin fapte atașamentul și răspun
derea față de cauza construcției 
socialiste, a înfloririi patriei, să nu 
precupețim nimic pentru îndeplini
rea cu succes a planului de stat, a 
celorlalte programe de interes 
țional.

După cum s-a subliniat și 
congres, consiliilor populare le 
vine în această privință un rol 
osebit de important, ele fiind ... 
vestite cu răspunderea conducerii 
efective a întregii activități econo- 
mico-sociale în raza teritorială reș

na-
ia 

re- 
de- 
in-

chemare ce a fost adresată de 
congres consiliilor populare jude
țene, municipale, orășenești și co
munale, deputaților, tuturor cetă
țenilor de la orașe și 
zează puternic voința 
țiuni de a acționa cu 
responsabilitate pentru 
istoricelor 
al XI-lea, 
stabilite.

Se poate 
că dispunem de toate 
tot ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestor obiective, pentru 
aplicarea tuturor hotărîrilor adop
tate la recentul Congres al depu- 
taților. Esențial este acum să se 
folosească pe deplin aceste premise, 
să se treacă efectiv la activitatea 
practică de mobilizare și unire a 
forțelor.

Obiectivul major, spre care tre
buie îndreptate toate energiile, în
treaga capacitate de muncă și de 
creație, este realizarea exemplară a 
prevederilor planului 
parte integrantă a 
Program al partidului, 
chemării congresului,

tori. Au loc consfătuiri cu citi
torii. mese rotunde, dezbateri, 
expuneri, prezentări de cărți, 
recitaluri de poezie patriotică. 
Acțiunile sint sprijinite de lu
crători ai Centralei cărții, ai e- 
diturilor Politică. Ceres. Didac
tică și pedagogică. Creangă. Ști
ințifică și enciclopedică, de scri
itori din București și Iași, de

actori ai Teatrului „Victor Ion 
Popa" din Bîrlad ® LA CĂMI
NUL CULTURAL DIN CRA- 
CIUNELU DE JOS (Alba) s-a 
organizat un medalion literar 
despre „Poezia românească con
temporană" ; la Vin.țu de Jos — 
recitalul de poezie patriotică 
„Te cînt in vers patria mea", 
iar în comunele Unirea. Meteș, 
Cilnic și Șibot au fost organiza

hotăriri ale 
a tuturor

sate mobili - 
întregii na- 
abnegație și 

înfăptuirea 
Congresului 
obiectivelor

afirma, cu deplin temei, 
premisele, de

cincinal — 
luminosului 
Răspunzind 
înflăcăratu-

pectivă. Este de Ia sine înțeles că 
în condițiile aplicării politicii parti
dului de dezvoltare puternică a 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, ale accelerării ritmu
lui de înaintare a județelor rămase 
mai în urmă, ale dezvoltării în con
tinuare a actualelor orașe, conco
mitent cu transformarea a tot mai 
multe comune în orășele agricole 
sau agroindustriale — răspunderile 
consiliilor populare vor crește și 
mai mult — ele fiind chemate să 
administreze unități teritoriale tot 
mal complexe, cu o viață econo- 
mico-socială din ce în ce mai 
bogată. Pentru fiecare consiliu 
popular este o obligație de cinste 
să acționeze cu toată perseverența 
și priceperea pentru valorificarea 
și gospodărirea judicioasă a resur
selor locale, să asigure organizarea 
rațională a muncii, potrivit norme
lor stabilite, instaurarea unei ordini 
și discipline riguroase, a unui inalt 
simț de responsabilitate socială în 
întreaga lor activitate, ca și a uni
tăților subordonate.

întreaga experiență de un sfert 
de veac a consiliilor populare arată

că rodnicia activității lor depinde 
de întărirea continuă a legăturilor 
cu masele, de consultarea largă a 
acestora, de capacitatea de a stimula 
și folosi inițiativa și elanul lor 
constructiv. Este necesar de aceea, 
așa cum s-a arătat la congres, ca 
în fiecare județ, oraș, municipiu, 
comună, consiliile populare, punînd 
în acțiune variatele forme organi
zatorice de care dispun, să asigure 
participarea activă a oamenilor 
muncii Ia dezbaterea și soluționa
rea problemelor, la conducerea în
tregii activități, să combată cu 
hotărîre fenomenele de birocratism, 
rutină și formalism. Solicitudinea 
și operativitatea în satisfacerea ce
rințelor cetățenilor, receptivitatea 
față de criticile, ca și față de pro
punerile și sugestiile acestora, tre
buie să constituie o lege în activi
tatea consiliilor populare.

La congres a fost relevat rolul 
Important ce revine- în 
tuturor acestor 
activiștilor de 
întorși acasă, 
participat la 
așa cum arăta 
partidului, să 
pentru ca spiritul de înaltă respon
sabilitate, de activitate laborioasă 
și însuflețită ce a caracterizat lucră
rile congresului să se reflecte în 
munca fiecărui consiliu popular, a 
tuturor cetățenilor, pentru ca ex
periența acumulată și concluziile ce 
s-au desprins din lucrările sale să 
se materializeze în noi și noi în
făptuiri.

înfăptuind neabătut hotărîrile 
congresului, consiliile populare își 
vor îmbunătăți substanțial activi
tatea, își vor spori rolul în dezvol
tarea județelor și localităților pa
triei, în înfăptuirea mărețelor o- 
biective înscrise în Programul 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

realizarea 
cadrelor, 
de stat, 
care au

sarcini
partid și
toți cei 

congres au datoria, 
secretarul general al 
acționeze neobosit

te expoziții de carte ® AGENDA 
TELEORMANEANA. La Turnu- 
Măgurele a fost inaugurată pri
ma stagiune a teatrului popular 
din localitate, cu piesa „Opinia 
publică" de Aurel Baranga. Este 
al doilea teatru popular înfiin
țat în'ultimul timp in acest ju
deț- La Alexandria a fost des
chisă O expoziție de pictură cu 
lucrări ale artiștilor plastici a- 
matori din județ. Cele peste 40 
de exponate au o tematică di
versă. inspirată îndeosebi din 
realitățile actuale ale satelor și 
orașelor teleormănene o ÎN 
TOATE LOCALITĂȚILE JU

DEȚULUI MEHEDINȚI sînt or
ganizate in aceste zile con
cursuri literare, expoziții, întâl
niri ale scriitorilor cu cititorii, 
mese rotunde și dezbateri pe te
me ale literaturii contempora
ne, seri de poezie patriotică. 
„Luna cărții la sate" a fost îm
părțită în etape tematice : săp- 
tămîna cărții social-politice ; Zi
lele cărții beletristice românești 
contemporane ; Săptămîna cărții 
pentru tineret ; Zilele cărții a- 
gricole... La toate aceste mani
festări își aduc contribuția in
telectuali din satele și comune

le județului o LA GALERIA DE 
ARTĂ DIN DEJ s-a deschis 
tradiționalul salon de iarnă al 
creatorilor de artă populară și 
decorativă din județ. Expun ar
tiști amatori din Cluj-Napoca, 
Dej, Turda, Gherla și din co
munele Așchileul Mare. Chiu- 
ești, Mera, Huedin. Expoziția 
cuprinde două secțiuni : ex
ponate de artă populară auten
tică și lucrări de artă decora
tivă create in spirit popular de 
către artiștii amatori.

Corespondenții „Scînteir
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PE SCURT DIN ȚARA IN JUDEȚUL ALBA

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" RELATEAZÂ

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul călduros de felicitare pe 
care l-am primit cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a independenței Re
publicii Socialiste a Uniunii Birmane. în numele poporului Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane și al meu personal, vă adresez la rîndul meu 
aceleași bune urări și sentimente sincere de prietenie.

împărtășesc încrederea dumneavoastră că legăturile de prietenie exis
tente intre țările noastre se vor întări și pe viitor.

U NE WIN
Președintele

Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Cronica zilei

CONSTANTA. Cetățenii satelor din 
apropierea orașului Constanța se pre
gătesc pentru a cultiva in această 
primăvară în grădinile personale pes
te 500 hectare de legume timpurii, 
din care 100 de hectare culturi pro
tejate in solarii și tuneluri de polieti
lenă, pentru care întreprinderea ju
dețeană de legume și fructe oferă, pe 
bază de contract, întregul necesar de 
materiale. Aceste culturi vor contri
bui la o mai bună aprovizionare a 
pieței orașului și la asigurarea între
gului necesar de consum al popu
lației din localitățile respective. 
(G. Mihăescu).

Luni după-amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Ministerului Indus
triei Constructoare de Mașini din 
R. P. Polonă, condusă de Aleksander 
Kopec, ministru, care va face o vi
zită în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost întîmpinată de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, alți membri ai con
ducerii acestui minister.

Au fost prezenti Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

să de Andreas Papandreu. președin
tele partidului, care la invitația C.C. 
al P.C.R. a făcut o vizită de prie
tenie în tara noastră, a părăsit, in 
cursul după-amiezii de duminică, 
Capitala.

BACAU. Pentru 
vizionare cu apă 
lației, îndeosebi

★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegra
mă de felicitare președintelui parla
mentului 1 
cu prilejul 
funcție.

★
„Singurătatea florilor", acesta este 

titlul unui nou film românesc, pre
zentat, În premieră, luni seara, la 
cinematograful „Scala" din Capi
tală. Pelicula, creație a Casei de 
filme nr. 3, este realizată după un 
scenariu semnat de 
Iași, în regia lui
nescu. Este un nou film plasat 
actualitatea 
abordează o interesantă problemă de 
etică socială.

o mai bună apro- 
potabilă a popu- 

____  _______  a celei din noile 
cartiere de locuințe Cornișa, Milcov, 
Cremenea, Victor Babeș etc, Consiliul 
popular al municipiului Bacău a în
treprins, in ultima vreme, ample lu
crări tehnico-edilitare. Numai de la 
începutul anului și pînă acum, în 
zona de captare a apelor de la He- 
meiuși au fost forate și puse în func
țiune 9 noi puțuri cu o capacitate to
tală de 100 litri pe secundă. Alte 3 
puțuri de mare capacitate vor fi date 
in exploatare pînă la finele lunii fe
bruarie. (Gh. Baltă).

finlandez, 
I alegerii

Veikko 
sale în

Heller, 
această

★

română. condusă de Ni- 
minis- 
coope- 

care

Delegația
colae Ștefan, prim-adjunct al 
trului comerțului exterior și < 
rării economice internaționale, 
a participat la lucrările Conferinței 
balcanice pentru cooperare economi
că s-a înapoiat în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

★

La Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie au început lucră
rile celei de-a doua sesiuni a Comi
siei mixte româno—vest-germane in 
domeniul cercării științifice și dez
voltării tehnologice.

★

După cum au anunțat ziarele de 
ieri, delegația Partidului Mișcării 
Socialiste Panelene (PASOK), condu-

Octav Pancu- 
Mihai Constanti- 

în 
zilelor noastre și care

(Agerpres)

BOTOȘANI. La întreprinderea de 
industrializare ' _............ "
toșani se află în fază de finalizare 
montarea 
laptelui, 
litri pe 
butelierea iaurtului, cu 3 600 de bor
cane pe oră. Pe lingă asigurarea con-

a laptelui din Bo-
unei linii de îmbuteliere a 
cu o capacitate de 3 000 
oră, și o alta pentru im-

LA I.J.I.L. SIBIU
Mobilă trainică, de calitate

dițiilor de igienă deplină, odată cu 
terminarea lucrărilor se va asigura 
și o servire mai 
lației cu produse 
zarie).

ALBA. La Alba
patru brigăzi științifice specializate pe 

■ probleme ale agriculturii și economiei 
agrare. Formate din ingineri agro
nomi și zootehniști, din medici vete
rinari și cadre cu pregătire econo
mică și juridică, brigăzile inițiază 
dezbateri cu lucrătorii ogoarelor în 
legătură cu căile concrete de sporire 
a productivității muncii, de creștere 
a fertilității solului, de folosire ra
țională a fondului funciar etc. Se fo
losesc sugestive calcule economi
ce. planșe, grafice, scheme etc. 
(S. Achim).

SUCEAVA. Constructorii rățlăuțeni 
au predat recent beneficiarului — 
Consiliul intercooperatist Gălănești — 
un modern complex pentru creșterea 
vracilor de lapte. Noua unitate dis
pune de grajduri pentru tineret, o 
maternitate, grajduri pentru vaci de 
lapte. Ea este dotată cu instalații pen
tru furajare, alimentare cu apă și 
canalizare, cu o centrală termică și 
diferite magazii pentru depozitarea 
hranei animalelor. începută în aceste 
zile, acțiunea de populare a com
plexului se va încheia pînă la finele 
primului' semestru al anului. 
Parascan).

ARAD. Zestrea edilitară a Aradu
lui s-a îmbogățit cu încă un obiectiv : 
o nouă și modernă autogara. Ea dis
pune de două case de bilete, care 
funcționează în două schimburi, o 
casă pentru abonamente, o sală de 
bagaje, stație de amplificare pentru 
anunțarea sosirilor și plecărilor auto
buzelor. (C. Simion).

operativă a popu- 
lactate. (E. Na-

Iulia au luat ființă

(Gh.

9
Noi construcții 

comerciale
Preocuparea direcției comer

ciale județene pentru moderni
zarea și dezvoltarea rețelei co
merciale continuă și in acest 
an. în 1975, în orașele județu
lui Alba au fost construite și 
date in folosință 16 unități co
merciale însumind o suprafață 
de 4066 metri pătrați. După 
cum ne-a informat tovarășul 
Ioan Lean, director adjunct al 
direcției comerciale, această ac
tivitate este mult sporită. Se 
prevede darea în folosință a 
diverse magazine cu o supra
față totală de circa 6 400 metri 
pătrați. Multe unități se află de 
pe acum in construcție. în mu
nicipiul Alba Iulia se înalță un 
magazin general care cuprinde 
unități alimentare și de alimen
tație publică, cofetărie și alte
le. Pe Bulevardul Victoria, noua 
arteră a cartierului Platoul Ro
manilor, se află in construcție 
mai multe magazine pentru des
facerea produselor electrice 
electrotehnice, textile și 
din lină.

Si în celelalte orașe 
dețului sînt prevăzute 
în rețeaua comercială, 
la Ocna Mureș, în zona 
a localității, se construiesc 
parterul unor blocuri de locu
ințe magazine de încălțăminte, 
confecții și produse alimentare, 
iar la Blaj — un magazin de 
confecții și tricotaje și un mo
dern restaurant-hotel. în orașul 
Cugir va fi dată în folosință o 
nouă cofetărie. (Ștefan Dinică).

Și țesături

ale ju- 
înnoiri 
Astfel, 

centrală
Ia

Geografia cuprinzătoare
a inițiativelor

Preocupările întreprinderii ju
dețene de industrie locală Sibiu 
pentru buna organizare a mun
cii și folosirea pe scară largă a 
unor noi materiale și tehnologii 
de fabricație, in vederea crește
rii productivității muncii și re
ducerii cheltuielilor, sint conju
gate și în acest an cu cele pri
vind producerea de noi tipuri 
de mobilă cu funcționalități spo
rite și de bună calitate. Din pri
mele zile ale anului, de 
început producția de 
unui nou tip de birou 
și a patului „Elegant", 
piese beneficiind de o linie mo
dernă și un finisaj superior. O 
noutate o constituie și camera 
combinată „Stejeriș", care se 
execută Ia unitatea de mobilă 
din Mediaș. Dintre principalele 
atribute ale noii garnituri BÎnt

pildă. a 
serie a 
- 626/9 
ambele

de reținut dimensionarea piese
lor la gabaritele noilor aparta
mente. finisajul luciu-oglindă 
și utilizarea unor accesorii de 
calitate superioară.

Ținînd seama de sugestiile 
cumpărătorilor, o deosebită a- 
tenție se acordă îmbunătățirii 
calității și perfecționării liniei 
tipurilor mai vechi de mobilier. 
Prin reproiectarea camerei com
binate AMET, denumită în pre
zent „Lucia", majoritatea piese
lor componente au fost redi- 
mensionate. iar sistemul de con
fecționare a tapiseriei a fost 
complet schimbat. Modificări 
importante, care dau garanția 
unui lucru trainic, de bună ca
litate. au fost aduse, de aseme
nea, tapiseriei de la canapeaua 
„Mihaela". (N. Brujan).

vremea
Timpul probabil pentru 11. 12 și 13 

februarie. în tară : vreme in încăl
zire ușoară, cer variabil, cu innorări 
mai accentuate în Crișana. Maramu
reș, Transilvania și Moldova, unde 
pe alocuri vor cădea precipitații, la 
început sub formă de ninsoare, apoi 
și sub formă de lapovită și ploaie.

în rest, precipitații izolate, în a doua 
parte a intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit, cu intensificări 
in zona de munte, unde pe alocuri 
va viscoli zăpada. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 18 
și minus 8, iar maximele între minus 
7 și plus 3 grade. Dimineața și sea
ra. ceață. La București : temperatura 
va crește ușor, vremea va rămine 
friguroasă, geroasă noaptea la înce
put. Cer variabil, vînt slab pină la 
potrivit, dimineața și seara, ceață 
slabă.

Să recapitulăm un itinerar al tim-' 
pului și al dimensiunii teritoriului : 
cind in Extremul Orient, să zicem la 
Vladivostok, incep să mijească zorii, 
la Leningrad iși închid genele orele 
înserării. Radio Moscova anunță cu 
regularitate nu numai ora exactă, ci 
și buletinul meteorologic din toate 
punctele cardinale ale Uniunii So
vietice : la Moscova, ger (—37°) ; la 
Leningrad, viscol ; in unele zone din 
Siberia termometrul arată —50° ; in 
Asia Centrală, coloana de mercur a 
urcat la +15°. Viscol, timp relativ 
călduros, cer acoperit sau cer senin...

în această imensă geografie a tim
pului. indiferent de fusul orar sau 
de prognozele barometrelor, există 
un timp unic și o temperatură uni
că : este temperatura inaltă sub care 
se desfășoară „întrecerea de șoc" — 
cum o numesc oamenii sovietici — 
pentru întîinpinarea Congresului al 
XXV-lea al P.C.U.S. în orașe sau 
comune, în întreprinderi. șantiere, 
sovhozuri sau colhozuri, în institute 
de cercetare și proiectare, școli, pre
tutindeni pot fi văzute inscripții ale 
aceleiași chemări : „Deviza noastră 
— să întîmpinăm în mod demn Con
gresul al XXV-lea al P.C.U.S."

în zilele acestea, pentru orice vizi
tator al Uniunii Sovietice, oriunde 
s-ar afla el, devine limpede că 
nota dominantă a 
întregii vieți poli
tice, economice și 
sociale o repre
zintă preocuparea 
pentru traducerea 
în viață a acestei 
devize.'

Ce gin dese co
muniștii, oamenii 
formulează, cind 
nează în spiritul

— Moscova a raportat îndeplinirea 
sarcinilor celui de-al 9-lea cincinal la 
19 august 1975 — ne spune tovarășul 
Leonid Borisov, secretar al Comite
tului orășenesc Moscova al P.C.U.S. 
Cincinalul in care am pășit nu este 
numai un cincinal al calității produc
ției, ci al calității in înțelesul cel mai 
larg al cuvîntului. Putem construi 
clădiri bune, frumoase, trainice, pu
tem reconstrui întreprinderi și intro
duce în ele ultima expresie a tehni
cii noi ; concomitent, trebuie să ne 
îngrijim stăruitor pentru crearea in 
oraș a unor relații superioare între 
oameni, a unui climat de muncă in 
care să se afirme cu putere convin
gerile și modul de viată comunist. 
Iată de ce ne-am propus să transfor
măm Moscova într-un oraș comunist 
model.

...Leningrad. Cine nu știe că ora
șul acesta, cu o existență atestată de 
numai 260 de ani, are încrustate pe 
blazon fapte de istorie pentru care 
poate fi invidiat de multe metropole 
care au o vîrstă venerabilă. Tot at it 
de bine cunoscut este și. faptul că o- 
rașul iși face un nume de cinste prin 
ordinea impecabilă ce domnește peste 
tot, prin spiritul civic, gospodăresc 
al leningrădenilor. în cartea de vizi
tă a orașului se mai poate adăuga și 
ceea ce ziarele

însemnări de călătorie

au scris cu titluri 
mari: „Leningrad 
— orașul inițiati
velor".

...într-adevăr, 
după ce ne-a în
fățișat bogatul 
bilanț al realizări
lor economice și 
sociale obținute de 

cincinalul al 9-lea. 
șeful secției indus-
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Jocurile Olimpice de iarnă
INNSBRUCK 9 (Agerpres). — Pro

ba de combinată nordică din cadrul 
celei de-a XII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă s-a încheiat cu 
victoria scontată a lui Ulrich Weh- 
ling (R. D. Germană), care repetă 
astfel succesul obținut cu patru ani 
in urmă la Sapporo. La numai 23 de- 
ani. Ulrich Wehling ciștigă combi
nata Ia două olimpiade consecutive, 
performanță pe care, in istoria J. O. 
de iarnă, a mai obținut-o numai 
norvegianul Grottumbratten. meda
liat cu aur la Jocurile de la St. 
Moritz (1928) și Lake Placid (1932).

In clasamentul final al probei de 
combinată nordică pe locul secund 
s-a clasat vest-germanul Urban 
Hettich, ciștigătorul cursei de 15 km 
fond.

care lasă deschisă 
victorie, s-au clasat

lupta 
elve-

ferențe 
pentru 
țienii Ernst Good — l’44”60/100, Heini 
Hemmi — l’45”41/100 și americanul 
Philipp Mahre — l’45”58/100. Sue
dezul Ingemar Stenmark, unul din
tre marii favoriți, s-a situat abia pe 
locul al optulea ! Printre cei care au 
abandonat în această primă manșă 
se numără și recentul campion 
olimpic in proba de coborîre. austria
cul Franz Klammer (a 
poartă I).

ratat o

Realizări ale cooperației de consum
din judeful Argeș

*
Concursul de schi alpin a progra

mat pe pîrtia de la Axamer Lizum 
(1 525 m lungime : 450 m d:f----
de nivel și 63 de porți) prima 
a probei masculine de slalom 
Cel mai bun timp I-a obținut 
nul Gustavo Thocni (campion 
pic în 
19 100.

1972). cronometrat în 
Pe locurile următoare.

diferență 
manșă 
uriaș, 
italia- 
olim- 
1’44” 

la di-

★
în concursul individual 

de patinaj artistic, după 
scurt, in clasament conduce 
Curry (Anglia) cu 86,84 puncte, ur
mat de Serghei Volkov (U.R.S.Ș.) — 
85.28 puncte Jan Hoffmann ' " ‘
— 84,44 puncte și Vladimir 
(U.R.S.S.) - 84.44 puncte.

★
în turneul de hochei pe 

(grupa A), echipa Cehoslovaciei 
învins cu scorul de 5—0 (1—0, 1—0, 
3—0) selecționata S.U.A. în 
B, echipa Iugoslaviei a învins 
scorul de 8—5 (3—1. 1—0, 4—4) 
mația Bulgariei.

masculin 
programul 

John

(R.D.G.)
Kovalev

gheață
a

grupa 
cu 

for-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOX

competiția de box pentru
CU-

La ___„....
trofeul „Victoria Belgradului" a fost 
urmărită cu interes mare finala ca
tegoriei semimijlocii. in care s-au în- 
tilnit Iankov (Bulgaria) și Marian 
Benes (Iugoslavia). Boxerul bulgar 
a obținut victoria la puncte. La ca
tegoria grea, Suvandjiev (Bulgaria) 
a dispus la puncte de Mircea Dan 
Simon (România). La categoria semi- 
muscă.
drept cel 
turneului, 
puncte în

Ramos, apreciat 
tehnic pugilist al 

victoria la 
Ferenc.

cubanezul 
mai 
a obținut 

fața maghiarului

finală, cu 3—6. 6—4, 6—4, pe 
noscutul jucător Cliff Richey (S.U.A.).

★
în finala turneului feminin de la 

Cleveland (Ohio), jucătoarea austra
liană Evonne Goolagong a învins-o 
cu 6—2. 3—6, 6—2 pe Virginia Wade 
(Anglia). Proba de dublu a revenit 
jucătoarelor Mona Guerrant și Bri
gitte Cuypers (R.S.A.). 
trecut cu 6—4. 7—6 
Mihai (România) și 
(Anglia).

care au în- 
pe Florența 
Glynis Cole

TENIS
de Ia Richmond (Virginia)

_ ________  american 
în finală. Ashe l-a în- 

6—2 pe Brian Gottfried

Turneul
a fost ciștigat de jucătorul 
Arthur Ashe.
vins cu 6—4.
(S.U.A.).

★
Jaime Fillol (Chile) a

★
Partidele competiției 

de tenis pentru „Cupa Avis", 
urmau să aibă Ioc Ia Keahou Kona 
(Insulele Hawaii), 
desfășura din 
rențiale. S-a stabilit ca 
dintre campionul român 
se și australianul John 
să fie amînată pentru 15

internaționale
care

nu s-au putut 
cauza unei ploi to- 

întîlnirea 
Iile Năsta- 
Alexander 

aprilie.

Tenismanul 
terminat învingător la turneul de la 
Dayton (Ohio). în finală, el l-a învins 
cu 6—4. 6—7. 6—4 pe Andrew Patti
son (Rhodesia).

★
Tînăral tenisman american Buțh . 

Walts a ciștigat in mod surprinză
tor turneul de la Boca Raton. Ju- 
cind excelent. Walts l-a învins in

ATLETISM
Cu prilejul campionatelor de atle

tism ale Poloniei, cunoscutul cam
pion Tadeusz Slusarski a corectat 
cea mai bună performanță mondială 
de sală la săritura cu prăjina, reali- 
zind 5,56 m! Pînă in prezent, cel 
mai bun rezultat era deținut cu 
5.54 m de americanul Dan Ripley.

A

(Urmare (lin pag. I)
sitare și municipiile care impuji Jn 
prezent aceasta : Arad, Bacău, Ga
lați. Oradea, Ploiești, Sibiu, unde 
bolnavii vor putea fi supravegheați 
și tratați de echipe medicale com
plexe. formate din cardiologi, reani- 
matori. interniști etc. Pentru realiza
rea unor condiții superioare de su
praveghere a bolnavilor gravi, sec
țiile de terapie intensivă din centrele 
universitare și din spitalele județene 
vor fi dotate, eșalonat, cu cel puțin 
30 instalații de monitorizare centra
lizată și circa 100 monitoare mobile,

— Ce se va întreprinde pentru ri
dicarea nivelului profesional și de 
tehnicitate, pentru pregătirea poliva
lență a medicului care trebuie să a- 
corle asistenta, medicală, de urgen
ță? . _

— Asistența medicală de urgență

este o activitate de echipă, complexă, 
in care chirurgul, internistul, gineco
logul. neurologul etc. iși au rolul lor. 
Dar, prin specificul său, asistenta 
medicală de urgență solicită chirur
gului aceeași competență operatorie 
pentru elementele cardio-vasculare, 
ca și pentru abdomen, plămin, chi
rurgie plastică etc., internistului cu
noștințe aprofundate nu numai de 
medicină generală, dar și de cardio
logie. alergologie. boli contagioase, 
toxicologie etc. Pentru specialitățile 
foarte solicitate în urgențe (aneste
zie. cardiologie, reanimare, ortopedie, 
traumatologie, chirurgie cardio-vas- 
culară, neurochirurgie, obstetrică-gi- 
necologie, pediatrie) se vor organiza 
concursuri anuale pentru ocuparea 
posturilor vacante. în decurs de 5 
ani. toate cadrele medico-sanitare 
vor participa la cursuri de perfecțio
nare și in probleme de asistență me-

Finalele pe țară ale „Cupei tinere
tului" la probele de sanie pentru ele
vele și elevii între 14 și 19 ani s-au 
desfășurat simbătă și duminică pe 
pirtia drumului vechi al 
într-o bună organizare și 
excelentă, s-au Întrecut 
curenți, reprezentanți ai 
dețelor țării și ai Capitalei. După în
treceri tinerești, aplaudate puternic 
de sute și sute de spectatori — tu
riști și oameni aflați la odihnă in 
stațiune — locul prim și mult rîvni- 
tul trofeu „Săniuța de argint" au re
venit județului Prahova, prin repre
zentanții lui Maria Maioru și Adrian 
Cocă, ambii de la liceul „George 
Enescu" din Sinaia.

Tot la Sinaia au avut loc duminică 
întreceri de bob și de sanie, din 
„Cupa UCECOM". Au participat ti
neri și tinere de la asociațiile și clu
burile sportive de pe Valea Praho
vei, de la Brașov și de la Institutul 
de educație fizică și sport din Bucu
rești. Trofeele au revenit studenților 
bucureșteni : la bob, echipajului for
mat din Nicolae Stăvărache și Ion 
Ilieș, iar la sanie (individual) Ștefa- 
niei Szabo și lui Ion Galescu.

De un interes deosebit s-a bucurat 
și competiția internațională de schi- 
fond pentru juniori, dotată cu „Cupa 
Caraiman", ce a avut loc simbătă și 

din 
din 
de 

din

Cotei 1 400. 
pe o vreme 
80 de con- 
tuturor ju-

sovietici cind 
citesc si acțio- 

acestei devize, 
cind scrutează perspectiva „cincina
lului calității și eficienței" si iși asu
mă răspunderea îndeplinirii obiecti
velor ce vor fi stabilite de forumul 
comuniștilor ?

...în geografia capitalei Uniunii So
vietice. numeroase întreprinderi au 
vîrste respectabile — ele au fost 
create înaintea anului revoluționar 
1917 sau în anii primelor cincinale. 
Tocmai de aceea, la Moscova ni s-a 
vorbit pe larg despre acțiunea pentru 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, pe baza reconstrucției și reutilă- 
rii, automatizării și mecanizării com
plexe a procesului de producție. Mul
te întreprinderi, intre care uzinele 
„Lihaciov", au fost reînnoite total, al
tele, ca de pildă „Comsomolul Leni
nist", Uzina.de mașini-unelte așchie- 
toare, fabricile industriei ușoare sau 
alimentare iși reîmprospătează zes
trea tehnică. întreprinderile 
din plin și se modernizează 
celași timp.

în orașul celor 7,5 milioane 
cuitori au apărut numeroase 
noi : 
cinci 
metri 
două
locuințe noi sau le-au fost îmbună
tățite condițiile de locuit). 130 de 
școli, spitale cu o capacitate de 24 800 
locuri, 75 de policlinici. 11 cinemato
grafe. Dar în privința adreselor in
dustriei ? Ni s-a explicat faptul că 
in Moscova este limitată construirea 
de noi întreprinderi și de aceea se 
pune un deosebit preț pe valorifi
carea factorilor intensivi. Cu alte cu
vinte. eforturile 
concentrate spre 
tregului spor al
creșterea productivității muncii. în
deosebi prin promovarea realizărilor 
tehnico-științifice și organizarea ști
ințifică a producției.

Albumele cu ilustrate din Moscova 
s-au îmbogățit mult in ultimii cinci 
ani. Imaginile lor nu pot însă tine 
pasul cu ritmul înnoirilor. Pentru că 
pretutindeni în capitala Uniunii So
vietice, în cele 2 000 de întreprinderi 
sau îij cele 800 de institute de cerce
tări și proiectări. în fiecare cartier, 
în fiecare loc de muncă unde se gă
sește un comunist din cei 940 000 citi 
activează in organizația orășenească, 
există un puternic avint înnoitor.

produc
in a-

de lo- 
adrese 
ultimiiau fost construiți în 

ani mai bine de 26 milioane 
pătrați de spațiu locativ (peste 
milioane de oameni au primit

colectivelor 
obținerea 

produci ici

sînt
în-

prin

duminică pe Valea Cerbului 
Bușteni. Alături de concurenți 
loturile naționale ale României, 
la cluburile și asociațiile sportive
Sinaia, Predeal, Miercurea Ciuc, Buș
teni și Brașov, au concurat schiori 
din Bulgaria și Cehoslovacia.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

»» Cupa Ceahlăul14 la schi
din Pia- 
întrece- 
a cupei

Duminică, pe pîrtia Cozla 
tra Neamț, s-au desfășurat 
rile celei de-a Vl-a ediții 
ziarului „Ceahlăul" la schi. Au parti
cipat peste 100 de concurenți din 
Piatra Neamț, Borca. Pipirig, Dămuc 
și alte localități. (Ion Manea).

medicală
dicală de urgență, după un program 
bine stabilit, pe baza unor tematici 
speciale.

In încheiere aș dori să subliniez 
incă o dată că eficiența acestor e- 
forturi materiale însemnate făcute 
de statul nostru pentru asigurarea în 
cele mai bune condiții a asistenței 
medicale de urgență poate avea e- 
fecte maxime numai printr-o cola
borare a cadrelor medicale cu toată 
populația, prin amplificarea educa
ției sanitare a populației privind 
prevenirea bolilor, a accidentelor de 
orice fel. printr-o rațională gospodă
rire și folosire a bazei materiale, 
care îrj final să contribuie la apă
rarea și promovarea stării de sănă
tate a tuturor oamenilor muncii.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

în fiecare an. cooperația de 
consum iși sporește rețeaua u- 
nităților sale comerciale și mo
dernizează multe din unitățile 
existente. Se urmărește crește
rea gradului de funcționalitate 
prin dotarea cu mobilier și uti
laje moderne, care asigură fo
losirea intensivă a spațiilor co
merciale și mărirea suprafeței 
de expunere.

Bine aprovizionate cu un bo
gat sortiment de mărfuri, ma
gazinele cooperației de consum 
satisfac mereu mai bine exigen
țele cumpărătorilor de la sate, 
în acest context se înscrie 
și cooperația de consum din 

Argeș, care a con- 
și modernizat nume- 
unități comerciale. Nu-

județul 
struit 
roase 
mai în cursul anului 1975 au fost 
modernizate 82 unități comer
ciale, în care funcționează 15 li
brării, raioane de papetărie șl 
jucării, peste 30 raioane de des
facere a produselor cosmetice. 
20 raioane de confecții, tricotaje 
și încălțăminte etc.

Printre unitățile date în fo-

losință în ultimul timp se nu
mără și magazinul Supercoop din 
Ștefăncști. Complexul comer
cial de la Topoloveni. magazi
nele universale din localitățile 
Botești, Țigănești, Mălureni, 
Cornățel-Vulpești. Prin extin
derea suprafeței unităților co
merciale și prin darea în folo
sință a noilor obiective se asi
gură permanent o bună aprovi
zionare cu mărfurile cele mai 
solicitate de locuitorii satelor 
din județ.

Concomitent. cooperația de 
consum din județul Argeș a dat 
in folosință numeroase unități 
turistice și de alimentație pu
blică. Amplasate pe trasee tu
ristice și in zone pitorești, ele 
oferă condiții bune de masă și 
cazare. Astfel, hanul „Dea
lul Sasului", cabana-camping 
„Brusturet", hanul Rucăr și al
tele sînt cunoscute și frecven
tate de numeroși turiști.

în fotografie : hanul „Rucăr" 
al cooperației de consum, am
plasat pe șoseaua națională Pi
tești—Brașov.

leningrădeni in 
Anatolii Fateev, 
trie și transporturi a comitetului oră
șenesc de partid, a ținut să rte preci
zeze : „Calendaristic, cincinalul al 
10-lea a fost inaugurat la 1 ianuarie. 
Noi putem spune insă că el a început 
mai de mult. Deviza pe care o avem 
de a întîmpina in mod demn Con
gresul al XXV-lea este tradusă in 
fapte prin strădania de a desăvirși tot 
ceea ce am înfăptuit pînă acum și a 
ne perfecționa in continuare activita
tea, ridieîndu-i parametrii calitativi, 
de. eficiență".

Istoria și cultura i-au dus Lenin
gradului faima în lume Munca oa
menilor i-a adăugat o altă bineme
ritată reputație. Leningradul este la
boratorul și uzina 
Cum altfel ar 
fiind faptul că 
rea producției, 
timii cinci ani 
de mașini și instrumente, că energe
tica a primit din Leningrad grupuri 
puternice de la 300 la 800 MW. Pro
ducția de utilaj pentru centralele a- 
tomice a crescut de 2,5 ori'; a fost 
realizată apoi producția de serie a 
tractoarelor de 300 CP : in cinstea 
congresului a fost lansat pentru flota 
arctică cel mai mare spărgător [de 
gheață atomic ; la „Electrosila" se fac 
eforturi pentru ca pină in ziua des
chiderii congresului să fie terminate 
pregătirile pentru probele de func
ționare pe standul de încercare! a 
celui mai mare rotor din lume, [cel 
al turbogeneratorului de 1 200 
Peste tot. așadar, 
unor „campioni ai 
cerea desfășurată 
întimpina in mod 
al XXV-lea al P.C U.S.. între ci?le 
mai reputate realizări se inscrie și 
faptul că. avind în frunte pe co
muniști. oamenii sovietici — fie ei 
din Moscova, fie din Leningrad, [fie 
din alte părți ale acestei mari țări 
— se întrec pe ci înșiși.

...Urraind itinerarul 
ceri, al acestui 
am ajuns in 
Tadjikistan, in 
Pamirului s-au 
vilii apele la hidrocentrala Nurek 
unul din marile obiective energel 
aflate in construcție. Dar des) 
„temperatura" întrecerii de aici, 
și din alte locuri, vom reveni 
viitoare reportaje.

care nasc forță, 
putea fi numit, știut 
aici, prin moderniza- 
au fost create în ul- 
250 000 de noi tipuri

MW.
„premiere" ale 

forței". în intre- 
sub deviza de a 
d”mn Congrelsul 

între

acestei intre-
efort de autodepășue. 

Asia Centrală, in 
locul unde munții 

îmbrățișat și au sță-

lice 
pre 
ca 
in

Constantin MOR ARU
Laurentiu DUȚA

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII

Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 
autoturism r>ani= iann“ 
variante 
variante 
3 : 18,20

„Dacia 1300“ ; cat. 2 : 2 
25 la sută a 13102 lei și 4 
10 la sută a 5 241 lei ; cat. 
a 2 592 lei ; cat. 4 : 75.25 a 

627 lei ; cat. 5 : 165,45 a 285 lei ; cat. 
6 : 5 714,35 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 207 641 
lei.

DIN 4 FEBRUARIE 1976
Extragerea a Il-a cat. A : 1 vari

antă 10 la sută — i 
1300“ ; cat. B : 5,30 
C :[ 33,85 a 1 844 lei 
a 60 lei ; cat. E : 
cat. F : 3 302,75 a 40

REPORT CATEGORIA
lei.

autoturism „Dacia 
l a li 780 lei : cat. 
i ; cat. D : 1 738.25

164,30 a 200 lei ; 
lei.

A : 605 172

„VIE NUOVE-GIORNI"

„O situație îngrijorătoare"
„In prezent, nimeni in Italia nu 

mal face un secret din faptul că situ
ația economică a tării a devenit dra
matică. Țara este confruntată de cea 
mai gravă criză de după război, criză 
care reprezintă, intr-un fel. scadenta 
unui anumit „model de dezvoltare", 
bazat pe structuri precare și anarhi
ce. Efectele negative ale acestei dez
voltări intimplătoare, lipsită de orice 
program, pot fi constatate in condi
țiile de viată ale păturilor sociale 
largi, care au de făcut față șomajului 
și inflației, ce capătă proporții tot 
mai îngrijorătoare.

La o populație de aproximativ 55 
de milioane, forța de lucru nu atin
ge nici măcar 20 de milioane, propor
ția tinzind să devină o persoană o- 
cupată la trei persoane fără slujbă.

Acest raport, cel mai nefavorabil 
din toate țările Comunității econo
mice europene este in continuă în
răutățire. ca o consecință a restrin- 
gerii bazei productive, intr-o țară 
unde nu' se mai creează noi locuri de 
muncă, necesare pentru satisfacerea 
nevoilor determinate de 
turală a populației.

Radiografia situației 
Italia arată că. numai 
unui an. numărul șomerilor s-a 
blat. alungind la mijlocul 
1975 la 1259 000. dintre care 819 000 
tineri in căutarea primului lor loc 
de muncă. Trist examen radiologie I

creșterea na-

sociale din 
in decursul 

du- 
anului

Dacă obiective generale ale politi
cii economice naționale nu vor fi 
schimbate, dacă nu vor fi căutate alte 
modalități de rezolvare a problemei, 
dacă nu se va impune un riguros 
program de investiții pentru asigura
rea de locuri de muncă, situația va 
deveni cu adevărat explozivă. Toate 
previziunile demografice apreciază 
că populația Italiei va depăși 60 de 
milioane in anul 2 000. deci peste 
mai puțin de 25 de ani. In aceste 
condiții, in condițiile menținerii ac
tualului sistem economic vegetativ, 
situația va deveni de nesuportat. A- 
firmăm acest lucru pornind de la un 
considerent cit se poate de simplu : 
criza economică, ca și criza întregii 
societăți italiene, in general, au cu
prins structurile cele mai profunde 
și ca atare nu pot fi soluționate prin 
limitarea intervențiilor la nivelul po
liticii conjuncturale sau printr-o sim
plă reorganizare a aparatului indus
trial. Si totuși, tocmai pe această 
cale s-a pornit, ceea ce nu lasă să 
se întrevadă vreo speranță de creș
tere a numărului de angajați și a 
nivelului de viață al muncitorilor, al 
maselor populare, in general.

Deosebit de gravă este situația ti
nerei generații din Italia. Din cei 
peste S00 000 de tineri intre 15 și 24 
de ani — amintiți mai sus — in cău
tare de lucru, nu mai puțin de 273 000

au bacalaureatul, iar 54 000 — diplo
mă universitară. Școlile medii și uni
versitatea au devenit astfel o ade-

vârâtă fabrică de șomeri intelectuali, 
o uriașă mașinărie de irosire a re
surselor umane".

„LE MONDE"

„Există locuințe, dar nu pentru 
cei nevoiași"

In cadrul rubricii consacrate problemei locuințelor, ziarul „l»e 
Monde" a publicat recent următorul reportaj :

„în 1964 locuiam 10 persoane In 
două camere : după multe insisten
te, primăria ne-a mutat în trei că
măruțe, pe strada Fourcy, în aron- 
dismentul IV al Parisului. Sîntem la 
loc de frunte pe o listă de mutări, 
dar așteptăm de zece ani fără re
zultat. Și acum sintem 11 persoane". 
Pe chipul gospodinei care rostește 
aceste cuvinte sînt săpate adine ur
mele unei vieți împovărate de griji.

Toți cei care s-au succedat, din 
1964. la conducerea 
locale au făgăduit că vor 
„cu atenție 
rea adresată de 
pentru obținerea 
H.L.M. („locuințe

Vreo patru funcționari au întreprins 
ancheta în vederea întocmirii dosa
rului. „Primul ne-a spus că lo
cuim mai bine decit multi alții : a) 
doilea - că avem prea mulți copii 
pentru a locui într-o H.L.M. ; cel

..cu

administrației 
examina 

bunăvoință'1 cere- 
familia respectivă 
unui apartament 
ieftine1').

de-al treilea — că, deoarece soțul 
meu tocmai suferise un accident de 
muncă, nu vom avea destui bani 
pentru a plăti chiria ; al patrulea a 
măsurat pereții și a plecat fără să 
mai spună nimic".

„De zece ani, copiii au crescut ; 
fata cea mare s-a și căsătorit ; a ră
mas aici cu fetița, iar soțul ei doar
me la un azil de noapte". Ceilalți 
copii nu vin acasă decit pentru dor
mit : dimineața mănincă pe rinei, 
pentru că altfel nu au loc la masă. 
Igrasia macină zidurile și nepoțica, 
care a stat opt luni într-un preven- 
to-riu, tușește din nou". „Ni se spune 
— a continuat femeia — că sîntem 
prea numeroși pentru a locui intr-o 
locuință tip H.L.M.. dar în cartier 
există destule locuințe confortabile 
care stau pur și simplu goale. ~A- 
ceste locuințe nu sint pentru voi» — 
ni s-a spus. Și-așa. de zece ani. toate 
cererile noastre au rămas fără rezul
tat".

Uzina.de


PAGINA 6 SCINTEIA — marți 10 februarie 1976

BE PREȘEDINTELE DIME CEAUSESCU 

relevat la reuniunea internațională 
de la Helsinki consacrată asigurării 
securității și cooperării în Europa
HELSINKI 9 (Agerpres). — La Hel

sinki a avut loc conferința unor par
tide agrariene și organizații coopera
tiste consacrată asigurării securității 
și cooperării in Europa, la care au 
luat parte reprezentanți a 34 de orga
nizații din 23 de țări. Din partea U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din țara noas
tră a participat o delegație condusă 
de Ion Oprișan, membru al Biroului 
Permanent al Consiliului U.N.C.A.P.

Delegații români au participat ac
tiv la dezbateri, promovînd pozițiile 
României în ce privește înfăptuirea 
unei securități trainice și cooperări 
largi pe continent. acțiunile tării 
noastre pentru înfăptuirea practică a 
prevederilor Actului final al Confe-

CIUDAD DE MEXICO Declarația adoptată

de Congresul unității latino-americane
DE MEDICO 9 (Ager- 
capitala Mexicului au

CIUDAD 
pres). — în 
luat sfîrșit lucrările primului Congres 
al unității latino-americane. la care 
au luat parte reprezentanți din 17 țări 
din regiune. Congresul a dezbătut. în 
principal, problema privind consoli
darea alianței forțelor politice, de
mocratice și revoluționare din zonă, 
in lupta pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in Ame
rica Latină și in lume.

în declarația adoptată, cu acest pri
lej. participanții la lucrări s-au pro
nunțat pentru intensificarea luptei 
împotriva unor tendințe de amestec

S.U.A. Statistici edificatoare asupra nefoiosirii 
forței de muncă»

WASHINGTON 9. — Coresponden
tul nostru transmite : Departamentul 
Muncii a! S.U.A. a publicat ultimele 
sale statistici asupra șomajului și si
tuației pieței interne a muncii, sta
tistici combătute de federațiile sin
dicale.

Datele guvernamentale arată că. în 
ianuarie 1976. numărul șomerilor a 
fost de 7.29 milioane, adică 7.8 la sută 
din totalul forței de muncă (86,19 mi
lioane). Alte statistici, întocmite de 
A.F.L.-C.I.O.. arată însă că rata șo
majului este de 10.5 la sută, cifră re- 
prezentind peste 9 milioane de oa-

GENEVA ȘOMAJUL__________ a

Rubricile de „mică publicitate" ale 
ziarelor din diferite țări occidenta
le acordă spatii tot mai mari cereri
lor de serviciu. Oficiile de plasare a 
forțelor de muncă sint tot mai soli
citate, iar „plicurile albastre" — prin 
intermediul cărora patronatul face 
cunoscută salariatilor concedierea — 
proliferează in proporții preocupan- 
te. Întocmind in toamna anului tre
cut o statistică asupra situației in 
domeniul folosirii forței de muncă in 
23 de țări industrializate (ÎS din Eu
ropa occidentală, precum si S.U.A., 
Canada. Japonia. Australia și Noua 
Zeelandă), Biroul International al 
Muncii (B.l.M.) înregistra un total 
de 17 milioane de șomeri pentru lu
na septembrie 1975. Eormulind un 
pronostic asupra evoluțiilor din pe
rioada imediat următoare in acest 
domeniu, o publicație a B.l.M. scria: 
..Dacă actualele tendințe se afirmă 
mai departe și dacă fluctuațiile se
zoniere vor continua, numărul șo
merilor în cele 23 de țări menționate 
ar putea atinge cifra de 18.5 milioa
ne de oameni la sfirșitul anului 1975, 
ceea ce va reprezenta 5,6 la sută din 

' totalul forței de muncă".
Iată insă că. in primul său număr 

pe acest an. publicația amintită avea 
să remarce că previziunile sumbre 
pe. care le formulase cu numai cite- 
ra luni in urmă se dovediseră to
tuși- prea optimiste. Nu 18.5. ci 20 
milioane de șomeri aveau să fie în
registrați. in țările occidentale men
ționate. in primele zile ale acestui 
an.

tn 1975. efectivul total al șomerilor

0 puternică afirmare a dreptului poporului 
namibian la dezvoltare de sine stătătoare

internațio- 
ca un im- 

adoptarea de
Agenda vieții politice 

nale a consemnat recent, 
portant eveniment, 
către Consiliul de Securitate a rezo
luției prin care se cere înlăturarea 
administrației ilegale a Africii de 
Sud din Namibia, pentru ca poporul 
acesteia să-și poată decide singur 
propriile destine. Unanimitatea de 
voturi întrunită de rezoluție — 
intre ai cărei autori se numă
ră România, alături de Benin, Gu
yana, Libia. Pakistan, Panama, 
Suedia și Tanzania — demonstrează, 
incă o dată, in mod elocvent, afirma
rea tot mai puternică a curentului 
de opinie în favoarea respectării 
dreptului Ia autodeterminare al po
porului Namibiei — unul din ulti
mele teritorii aflate încă sub domi
nație străină in Africa australă.

Rolul activ al României în iniție
rea. elaborarea și susținerea acestei 
rezoluții constituie o nouă ilustrare 
a sprijinului constant acordat de po
porul nostru aspirațiilor legitime ale 
poporului namibian. o nouă dovadă 
a solidarității neabătute față de cau
za libertății și neatirnării pretutin
deni in lume.

Do la tribuna înaltului for al 
O.N.U., România socialistă s-a pro
nunțat cu hotărire pentru asigurarea 
dreptului poporului namibian la in
dependență națională. Aceasta con
stituie o continuare firească a soli- 

in fapte cu lupta dreap- 
i namibian. căruia 

țara noastră i-a acordat un susținut 
sprijin moral și material. Solidarita
tea dintre poporul român și poporul 
namibian. dintre P.C.R. și S.W.A.P.O. 
și-a găsit, după cum se știe, de-a 
lungul anilor, o concludentă expresie 
cu prilejul întilnirilor pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a avut 
atit pe pămintul african, cit și la 
București cu reprezentanții mișcării 
do eliberare din această țară.

România socialistă a fost, totodată. 

darității î
tă a poporului namibian.
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rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa.

în cadrul discuțiilor a fost eviden
țiată contribuția țării noastre la rea
lizarea unui sistem de securitate și 
la adîncirea cooperării pe continent.

Gheorghios Mavros. președintele 
Uniunii Centrului Democratic din 
Grecia, a subliniat. în acest sens. în
semnătatea și realismul ideilor pro
movate de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. privind crearea ți
nui organism permanent care să ur
mărească înfăptuirea Actului final al 
conferinței și să raporteze eu privire 
la această înfăptuire.

Conferința a adoptat un apel care 
cheamă la traducerea în viată a mă
surilor menite să asigure pacea, secu
ritatea și cooperarea in Europa.

străin în treburile, interne ale state
lor. recuperarea și valorificarea re
surselor naturale in interes național, 
reafirmarea plenară a autonomiei, 
suveranității și independentei națio
nale și instituirea in zonă a unui cli
mat de pace și cooperare. Documen
tul evidențiază, totodată, necesitatea 
creării unei Organizații a statelor la
tino-americane (O.E.L.A.), cit și a 
unui .Sistem informativ latino-ameri- 
can (S.I.L.A.) și a unei Societăți mix
te latino-americane de publicitate, 
care să servească dezvoltarea de sine 
stătătoare a țărilor din regiune.

meni. Nat Goldfinger. economist-șef 
al federației A.F.L.-C.I.O., apreciază 
că in statisticile Departamentului 
Muncii n-au fost luate în seamă o 
serie de date legate de „șomajul in
vizibil" și de „semișomaj".

într-un articol publicat în „New 
York Times". John Conyers, membru 
democrat al Camerei Reprezentanți
lor, apreciază, citind datele statistice 
ale Ligii naționale urbane, că șoma
jul afectează aproape 15 milioane de 
americani. în rindurile muncitorilor 
de culoare, șomajul a ajuns la 26 la 
sută.

pen- 
dece- 

ab- 
mo-

din aceste țări era cu 6 milioane mai 
mare decit in anul anterior, iar 1976 
ar putea să stabilească, după estimă
rile experților, un nou record 
tru perioada ultimelor patru 
nil, apropiindu-se de recordul 
solut in materie, înregistrat în 
meniul de virf al crizei din anii ’30, 
cind numărul șomerilor in aceste țări 
era de 25 de milioane.

Ținînd seama de numărul mediu 
al membrilor de familie care se află 
în intreținerea muncitorilor rămași 
fără lucru, numărul persoanelor a- 
fectate in mod direct de somai este 
însă si mai. mare, ridicindu-se de pe 
acum la peste 45 milioane de oa
meni (adică cu peste 15 milioane de 
oameni mai mare decit in urmă cu 
un an).

Datele aflate la dispoziția B.l.M. 
relevă o sporire, in ultimul an. a fe
nomenului șomajului, cu deosebire 
in Europa occidentală. Astfel, deși 
procentul de șomeri în tarile vest- 
europene este inferior mediei pe an
samblul celor 23 de țări, totuși în Eu
ropa occidentală se află peste jumă
tate din cei 6 milioane de șomeri ce 
reprezintă noul contingent al celor 
rămași fără lucru in ultimele 12 luni.

Fenomenul șomajului in țările dez
voltate a luat o asemenea amploare, 
incit el urmează să constituie unul 
din subiectele abordate cu precădere 
în cadrul conferinței mondiale asu
pra folosirii forței de muncă ce va 
avea loc la sediul genevez al Orga
nizației Mondiale a Muncii in iunie 
1976.

C. VLAD

prin careinițiatoarea rezoluției
O.N.U. a recunoscut S.W.A.P.O. drept 
reprezentantul autentic al poporului 
namibian, conducător și organizator 
al luptei sale drepte pentru libertate 
șl neatîrnare ; in același timp, de-a 
lungul anilor, tara noastră a partici
pat în calitate de coautoare la multi • 
ple rezoluții ale Națiunilor Unite in 
sprijinul drepturilor legitime ale po
porului namibian. Din anul 1972, 
România este membră a Consiliului 
special al O.N.U. pentru Namibia. 
Inițierea de către România, alături 
de alte șapte state, a noii rezoluții 
se înscrie astfel pe linia unei con
stante preocupări, a unei neobosite 
activități în favoarea cauzei poporu
lui acestei țări.

Dezbaterile din Consiliul de Secu
ritate au pus din nou in lumină că 
menținerea sub dominație colonială 
de către Africa de Sud a Namibiei 
constituie un flagrant anacronism. 
Participanții la dezbateri au dat ex
presie preocupării crescinde a opiniei 
publice internaționale față de situa
ția gravă existentă in acest teritoriu 
ca urmare a ocupării sale samavol
nice.

După cum se știe, fostă colonie ger
mană pină la sfirșitul primului 
război mondial, cînd a trecut sub 
mandatul Ligii Națiunilor, Namibia 
a fost, practic, anexată de către gu
vernul de la Pretoria, care a extins 
aici odioasa politică a apartheidului. 
Aproximativ două treimi din supra
fața de 816 050 kmp a Namibiei au 
fost acaparate de către colonii albi, 
care nu reprezintă decit 11,6 la sută 
din populație (852 000 locuitori). Afri
canii. deposedați de păminturile lor 
și lipsiți de cele mai elementare 
drepturi și libertăți, au fost strămu
tați în 12 „bantustane" — adevărate 
lagăre de concentrare, delimitate in 
perimetrul cel mai sărac al țării. 
Monopolurile străine, care jefuiesc 
bogățiile naturale ale Namibiei, plă-

Încheierea lucrărilor Congresului 
P. C. Francez

TOVARĂȘUL GEORGES MARCHAIS 
REALES SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

PARIS 8 — Corespondentul nostru 
transmite : Duminică au luat sfîrșit 
la Paris lucrările celui de-al XXII-lea 
Congres al Partidului Comunist Fran
cez.

Participanții la congres au adoptat 
în unanimitate raportul Comitetului 
Central, prezentat de Georges Mar
chais. secretar general al P.C.F.. re
zoluția intitulată „Ce vor comuniș
tii pentru Franța", precum și un apel 
privind întărirea forței și influenței 
partidului în rindurile maselor popu
lare din Franța.

Congresul a ales noul Comitet Cen
tral. compus din 121 de membri. La

★
Biroul Politic al Partidului Comu

nist Francez a oferit luni o masă în 
onoarea delegațiilor străine partici
pante la lucrările celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.F. La dejun a luat 
parte delegația Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al 
Șandru, adjunct de 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Leonte

P.C.R., și Vasile 
șef de secție la
Rău tu a transmis

Întîlniri ale delegației P. C. R.
delegația 
s-a in-

In cursul aceleiași zile. 
Partidului Comunist Român 
tilnit cu tovarășii Gerard Jacquet și 
Gilles Martinet, membri ai Biroului 
Executiv, secretari naționali ai Parti
dului Socialist Francez. Cu acest pri-, 
lei. au fost evocate relațiile dintre 
cele două partide, exprimîndu-se do
rința reciprocă de a le dezvolta in 
continuare.

De asemenea, delegația P.C.R. s-a 
întîlnit cu Jacques Maroselli, vice
președinte al Mișcării Radicalilor de

LA ALGER A FOST CREATA

treia"„Asociația economiștilor din lumea a
ALGER 9 — Corespondentul Ager

pres transmite : Primul Congres al 
economiștilor din țările în curs de 
dezvoltare, desfășurat la Alger, la 
care a fost reprezentată și Româ
nia. a luat sfîrșit prin instituționa- 
lizarea acestei reuniuni. A fost crea
tă. astfel, „Asociația economiștilor 
din lumea a treia", al cărei sediu va 
fi la Alger, adoptindu-se, totodată, 
un statut al asociației.

UN DOCUMENT AL U N CT A D.

Situația celor mai sărace țări
GENEVA 9 (Agerpres). — în po

fida asistentei internaționale sporite, 
cele mai sărace dintre țările în curs 
de dezvoltare continuă să se afle in
tr-o situație economică extrem de 
grea, se arată intr-un document al 
U.N.C.T.A.D. pregătit pentru reuniu
nea anuală a acestei organizații, care 
va avea loc în luna mai la Nairobi.

Măsurile speciale adoptate pină a-

Crearea unei noi formațiuni 
politice în Portugalia

LISABONA 9 (Agerpres). — Un 
grup de membri ai Partidului 
Popular Democratic din Portugalia 
au hotărit să înființeze o nouă for
mațiune politică. Mișcarea social- 
democrată. Cu ocazia primei sale 
conferințe de presă. Comisia provi
zorie a acestei mișcări a definit 
principalele linii ale orientării noii 
formațiuni politice : respectarea „de
mocrației politice, economice, so
ciale și culturale, prin intermediul 
unor reforme structurale profunde, 
fără să se piardă din vedere pro
gresul și lupta pentru egalitate. în 
așa fel incit să nu se permită reve
nirea la privilegiile depășite și să se 
ajungă la eliminarea exploatării și 
opresiunii, intr-o societate mai jus
tă și mai umană, adică socialistă". 
Mișcarea social-democrată portughe
ză își propune să contribuie, îm
preună cu toate forțele democratice, 
la stabilizarea și dinamizarea vieții 
politice din țară, demarcindu-se în

de 
pe

tr-o manieră netă de forțele 
dreapta, indiferent de limbajul 
care acestea îl utilizează".

Din noua formațiune politică, 
dusă de Emidio Guerrero, fost 
cretar general interimar al 
fac parte 21 de deputați.

con- 
se- 

P.P.D.,

ultimii ani, 
demonstrații.
primele de- 
care au tre-

tesc salarii de mizerie muncitorilor 
africani.

Viața deosebit de grea, asuprirea, 
discriminările de tot felul au făcut 
ca poporul namibian să se ridice la 
luptă hotărîtă pentru cucerirea inde
pendenței. Sub conducerea Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), masele populare nami- 
biene au organizat, în 
mari acțiuni greviste și 
Totodată, au luat ființă 
tașamente de partizani, 
cut la lupta armată împotriva auto
rităților rasiste.

Pornind de la aceste realități, rezo
luția Consiliului de Securitate cere 
organizarea grabnică de alegeri li
bere in Namibia, sub supravegherea 
și controlul O.N.U., astfel incit po
porul acestei țări să-și poată exercita 
în mod suveran dreptul de a decide 
asupra propriului viitor. înlăturarea 
ocupării ilegale a Namibiei se im
pune cu atît mai urgent, cu cît te
ritoriul acestei țări este folosit de 
către R.S.A. ca bază de atac împotri
va unor state vecine, așa cum este 
cazul Angolei — acțiuni condamnate 
în mod ferm de Consiliul de Securi
tate.

Reafirmîndu-șl
față de cauza'; dreaptă a poporului 
namibian, țara : noastră se pronunță 
in mod ferm pentru retragerea ad
ministrației sud-africane și a forțe
lor sale polițienești din această țară. 
Poporul namibian trebuie lăsat să 
decidă singur asupra propriilor des
tine.

Poporul român își exprimă convin
gerea că lupta i dreaptă a poporului 
namibian va fi încununată de succes, 
că dreptul său de a trăi intr-o patrie 
liberă, independentă și prosperă iși 
va găsi deplină afirmare.

sprijinul deplin

A. BUMBAC

său. Comitetul Central. întru- 
sesiune .plenară, a ales mem-

rîndul 
nit in 
brii Biroului Politic și ai Secretaria
tului P.C.F. în funcția de secretar ge
neral a fost reales în unanimitate to
varășul Georges Marchais, iar în 
funcția de secretari tovarășii : Paul 
Laurent. Roland Leroy, Rene Piquet, 
Gaston Plissonnier. Jean Colpin și 
Charles Fittermann.

în încheierea congresului a avut 
loc, în localitatea Le Bourget, din a-, 
propierea Parisului, un amplu mi
ting. în prezența a circa 100 000 de 
persoane, a luat cuvîntul Georges 
Marchais, secretar general al P.C.F.

★
tovarășului Georges Marchais, din 
partea 'tovarășului Nicolae Ceausescu, 
felicitări cordiale pentru realegerea 
sa in funcția de secretar general și 
urări de succes in activitatea Parti
dului Comunist Francez.

Mulțumind pentru felicitări si urări, 
tovarășul Georges Marchais a trans
mis la rindul său tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut prietenesc și 
urări de noi succese in activitatea 
Partidului Comunist Român.

Stinga. și Pierre Bracque. membru al 
Biroului Executiv, cu care prilej au 
fost examinate relațiile reciproce.

★
La invitația primarului localității 

Levallois-Perret. Parfait Jans, dele
gația P.C.R. a vizitat obiective social- 
culturale și șantiere de construcții. 
Delegația a luat cunoștință de efortu
rile desfășurate de municipalitate, al
cătuită din consilieri comuniști, so
cialiști și radicali de stingă, pentru 
dezvoltarea și modernizarea orașului.

ca document 
generală", în 

in e-

Congresul a adoptat 
de bază o ..Declarație 
care se arată. între altele, că, 
tapa actuală, lupta țărilor din lumea 
a treia trebuie să fie axată îndeo
sebi pe controlul efectiv al resurse
lor și bogățiilor naturale de către 
popoare, pe dezvoltarea economică și 
socială independentă, pe o largă 
laborare internațională lipsită 
discriminări.

co-
de

în domeniul ajutorării țărilor 
mai sărace s-au soldat cu re-

înscrise 
venitul 
intr-un 
sută in

cum 
celor 
zultate pozitive relativ mici, mențio
nează documentul. Astfel, in ’ cele 29 
de țări din Africa și Asia 
pe lista celor mai paupere 
real pe locuitor a crescut 
ritm anual de numai 0,7 la 
deceniul al 7-lea, iar in primii ani 
ai deceniului al 8-lea creșterea a 
fost, practic, egală cu zero. Numai 
trei din cele 29 de țări au marcat 
o rată de creștere a venitului real 
pe locuitor de peste 3.5 la sută, in 
vreme ce alte 14. în care trăiește 80 
la sulă din totalul populației grupu
lui respectiv de state, de sub 1 la 
sută.

Primul secretar al C.C. ai
P.M.U.P., Edward Gierek, a avut, 
luni, o întrevedere cu Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. aflat in vi
zită în R.P. Polonă. Cu acest prilej, 
au fost relevate atmosfera favorabilă 
a colaborării dintre P.M.U.P. și U.C.I. 
și dezvoltarea dinamică a relațiilor 
dintre R.P.P. și R.S.F.I. in toate do
meniile. Au fost discutate, de aseme
nea, unele probleme privind situația 
internațională, precum și mișcarea 
comunistă și muncitorească.

Noul guvern iordanian. 
Primul ministru Zeid Rifai, care, ca 
și în cabinetul anterior, deține și 
portofoliile afacerilor externe și a- 
părării, a anunțat formarea unui nou 
guvern. Cu excepția a patru titulari 
noi, ceilalți membri ai fostei echipe 
ministeriale își păstrează portofoliile.

Banca centrală a Spaniei 
a anunțat luni devalorizarea cu 
proximativ 11 la sută a monedei 
ționale — peseta — in raport cu 
larul american.

Autoritățile nigeriene
hotărit să mute capitala țării în o- 
rașul Abuja — un mic orășel în cen
trul acestei țări africane, anunță un 
comunicat oficial publicat' la Lagos. 
Lucrările pentru construcția viitoa
rei capitale urmează să se incheie 
in următorii 12—15 ani.

a- 
na- 
do-

au

Cutremurele succesive care s-au resimțit în Guatemala in ultimele cinci 
zile au provocat, potrivit unui bilanț provizoriu al Comitetului nd'fional de 
ajutor, un număr de 15 056 morți. Peste 500 000 de persoane — aproximativ 
un guatemalez din zece — resimt lipsa alimentelor sau a apei potabile, in 
urma noului val de cutremure care s-a înregistrat sîmbătâ și duminică. 
Fotografia de mai sus înfățișează un aspect al distrugerilor din. capitala 

țării, Ciudad de Guatemala

MOSCOVA 9 — Corespondentul
Agerpres transmite : La 9 februarie 
a fost semnată' la Moscova Conven
ția interguvernamentală dintre Româ
nia și U.R.S.S. privind colaborarea 
in valorificarea zăcămintului de gaze 
condensate de la Orenburg și, legat 
de aceasta, livrarea de gaze naturale 
din Uniunea Sovietică în Republica 
Socialistă România. Potrivit conven
ției. țâra noastră participă la finan
țarea lucrărilor de amenajare a zăcă- 
mîntului de gaze condensate și de 
construire a instalațiilor de uscare și 
desulfurare a gazelor în cadrul com
plexului de prelucrare, de la Oren
burg. în schimbul acestei participări, 
la terminarea lucrărilor Uniunea So
vietică va livra României cantitățile 
de gaze, convenite.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Ion Pățan. vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, ministrul

io realizarea de obiective energetice
Corespondentul nos- 
în orașul Neubran-

BERLIN 9 — 
tru transmite : 
denburg a intrat în funcțiune o cen
trală de termol'icare. rezultat al coo
perării economice dintre R.D.G. și 
România.

La festivitățile prilejuite de acest 
moment au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, specialiști români care au lu
crat pe șantierul centralei.

Centrala de termoficare. la a cărei 
construcție și-au

I

adus contribuția,

SPANIA Puternică demonstrație pentru
restabilirea drepturilor democratice

MADRID 9 (Agerpres). — O masivă 
demonstrație de protest, apreciată ca 
cea mai mare acțiune de acest fel 
organizată in Spania de la sfirșitul 
ultimului război mondial, a avut loc 
duminică pe străzile Barcelonei. Răs- 
punzind apelului lansat de alianța 
forțelor de opoziție din Catalonia, 
peste 50 000 de persoane au manifestat 
pentru restabilirea drepturilor și li
bertăților democratice în țară, amnis
tierea tuturor deținuților politici, a- 
cordarea autonomiei pentru provincia 
catalonă.

Pentru împrăștierea demonstranți
lor au fost mobilizate importante 
forțe polițienești, care au făcut, uz 
de arme cu gloanțe de cauciuc, bom
be lacrimogene și fumigene. Intre 
manifestant și poliție au avut loc 
ciocniri. Numeroase persoane au fost 
rănite. Au fost operate, de asemenea, 
arestări.

Abrogarea unor prevederi 
ale „legii împotriva 

terorismului"
MADRID 9 (Agerpres). — Guver

nul spaniol a hotărî! să abroge 14 
din cele 20 de articole ale așa-nu- 
mitului „decret-lege" împotriva te
rorismului. Principalele prevederi 
ale acestui decret franchist se refe-

Un protocol cu p,ivire !a 
schimburile reciproce de mărfuri în
tre 
pe 
de 
din

R.I’.D. Coreeană și R.P. Chineză 
1976 a fost semnat la Phenian 
către delegații guvernamentale 
cele două țări.

Primul „magazin popu
lar" la Luanda. Intr-unui din 
cele mai populate cartiere din ca
pitala Republicii Populare Angola 
s-a deschis săptămîna trecută pri
mul „magazin popular". Magazinul 
oferă spre vînzare populației, la pre
țuri scăzute, produse alimentare de 
bază : făină, piine. păsări, lapte, za
hăr etc. Pină la sfirșitul anului, la 
Luanda vor fi deschise alte șase ma
gazine de acest fel.

fost semnat unLa Tirana a
protocol privind 
mărfuri și plăți pe
R.P. Albania și R.P. Chineză.

schimburile de 
anul 1976 între

Demonstrații ale popu
lației s-au desfășurat luni în ora
șul italian Napoli. Participanții, în 
mare parte șomeri, au cerut autori
tăților să soluționeze 
problemele grave care 
șui lor. in primul rind 
locuri de muncă.

de urgență 
afectează ora- 
lipsa acută de

Colaborarea româno-sovietică
DE PRETUTINDENI

Ion 
co- 

eco-

comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
sovietică, de N.S. Patolicev. ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S.

La semnare au luat parte 
Florescu, adjunct al ministrului 
merțului exterior și cooperării 
nomice internaționale al României, 
D. N. Komarov și L. I. Zorin, adjuncți 
ai ministrului comerțului exterior al 

. U.R.S.S.
A fost prezent Gheorghe Badrus, 

ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică.

★
în cursul zilei de 9 februarie, to

varășul Ion Pățan a avut cpnvorbiri 
cu N.S. Patolicev. cu care o discutat 
probleme ale dezvoltării schimburilor 
comerciale și cooperării economice 
dintre România și Uniunea Sovietică. 
La convorbiri a participat ambasado
rul României la Moscova.

în cea mai mare parte. întreprinde
rile bucureștene „Vulcan" și „Auto
matica", este complet automatizată, 
cu echipament electronic de fabrica
ție românească. Ea va furniza căl
dură și apă caldă unui număr de 
peste 10 000 de apartamente din 
Neubrandenburg.

Obiective asemănătoare, realizate 
în cooperare cu întreprinderi româ
nești. au fost construite la Halle și 
Berlin.

reau la judecarea de către tribunale 
militare, fără drept de apel, a unor 
acțiuni îndreptate împotriva regimu
lui franchist. printre care manifes
tații de stradă, articole publicate în 
presă, asimilind drept activități țe- 
roriste acțiunile partidelor politice 
ilegale.

După cum se știe, una din cerin
țele principale exprimate în nume
roase manifestații și demonstrații or
ganizate de forțele de opoziție, care 
se pronunță pentru democratizarea 
vieții politice spaniole, o constituie 
abrogarea acestui decret-lege.

Potrivit noilor dispoziții, o serie 
de delicte pe care decretul-lege le 
trecuse in competența tribunalelor 
militare vor trece în competența in
stanțelor civile. A fost suprimată 
procedura expeditivă „sumarisimo". 
care interzicea, practic, orice drept 
de apel. Au fost revăzute și delictele 
pentru care se prevedea exclusiv pe
deapsa cu moartea.

Recenta hotărire a guvernului de 
la Madrid are un caracter limitat, 
întrucit ea anulează numai o parte 
a prevederilor decretului franchist, 
în vreme ce toate forțele de opoziție 
din țară se pronunță pentru abroga
rea sa' totală, pentru amnistierea tu
turor deținuților politici și restaura
rea drepturilor și libertăților demo
cratice in Spania.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care se 
află la Sydney (Australia), a lansat 
un apel pentru intensificarea coope
rării internaționale in vederea depă
șirii decalajului care separă țările 
industrializate de cele in curs se 
dezvoltare. Atît timp cît două treimi 
clin populația globului vor continua 
să trăiască in mizerie și foamete, 
vor fi afectate și eforturile pentru 
cooperare și stabilitate internațională 
— a spus Kurt Waldheim.

Premierul britanic Harold 
Wilson a declarat în Camera Comu
nelor că, potrivit informațiilor pri
mite, un număr „foarte important" 
de mercenari recrutați in Marea Bri- 
tanie și-au găsit moartea in cadrul 
luptelor din Angola. Wilson a adău
gat că guvernul său examinează po
sibilitatea de a interzice recrutarea 
de mercenari pe 
pentru luptele din

teritoriul britanic 
Angola.

panamezo-Negocieri 
nord-americane.In InsuIa Con- 
tadora a început o nouă rundă de 
negocieri panamezo—nord-americane 
în legătură cu necesitatea semnării 
unui nou Tratat privind statutul Ca
nalului Panama și a zonei sale adia
cente, precum și prezența militară a 
S.U.A. în zonă.

Violența în Ulster. O per
soană și-a pierdut viața, iar alte pa
tru au fost rănite ca urmare a unui 
incident provocat luni de elemente 
extremiste, la Belfast, unde un grup 
de persoane rămase neidentificate au 
deschis focul asupra unui camion 
care transporta muncitori la lucru.

în- 
din

Capricii ale vremii
CANBERRA 9 (Agerpres). — Zone 

întinse ale teritoriului Australiei, 
intre care unele regiuni din interio
rul țării, cu un climat de obicei se
cetos, se află sub apă. din cauza 
ploilor abundente. în zona de nord a 
statului South Australia au fost 
registrate cele mai puternice ploi 
acest secol.

ATENA 9 (Agerpres). Ninsori v. 
furtuni de zăpadă deosebit de puter
nice s-au abătut luni asupra Greci
ei, provocind serioase pagube mate
riale. I»a' Atena, pentru prima oară 
după 41 de ani. orașul a rămas aco
perit de zăpadă mai mult de 24 de 
ore.

și

ANKARA 9 (Agerpres). — Un nu
măr de 14 persoane, intre care 9 
membri ai aceleiași familii, și-au 
pierdut viața luni din cauza unei 
avalanșe de zăpadă care a izbit mai 
multe locuințe din localitatea Bitlis. 
din estul Turciei. Postul de radio 
Ankara a adăugat că zăpada abun
dentă căzută in ultimele zile a blo
cat căile rutiere din întreaga țară.

• FLORA ÎN PERICOL.
în următorii 25 de ani. 50 000 

de specii diferite de plante din 
întreaga lume sînt amenințate cu 
dispariția — consideră biologii 
de la Universitatea din Hamburg 
(R.F.G.). Această cifră repre
zintă un sfert din totalul florei 
de pe planeta noastră. Potrivit 
oamenilor de știință amintiți, a- 
ceastă situație îngrijorătoare 
s-ar datora. în bună parte, ex
ploatării neraționale a marilor 
păduri. Doar in zona tropicală 
sint. defrișate zilnic 5 000 hectare 
de junglă — iar ritmul distru
gerii acestor „plămîni" ai Terrei 
crește continuu.

intitulează
8 „AȘA S-A NĂSCUT 

LEGENDA", 
filmul artistic care va înfățișa 
anii copilăriei primului cosmo
naut din lume. Iuri Gagarin. Sce
nariul filmului aparține scriito
rului sovietic Iuri Naghîbin. în 
prezent, echipa de filmare se 
află în regiunea Smolensk, unde 
s-a născut Gagarin.

8 CEASURI „ELVEȚIE
NE"? în pofida unei ordonan
țe mai vechi a autorităților fe
derale elvețiene, potrivit căreia 
se permite ca un ceas să poarte 
inscripția „Swiss Made" (fabri
cat în Elveția) numai dacă cel 
puțin 50 la sută din piese sînt 
fabricate, asamblate, reglate și 
controlate în Elveția ■— pe piața 
mondială, și-a făcut apariția în 
ultimul timp un imens număr de 
ceasuri de alte proveniențe, dar 
purtind aceeași ispititoare mar
ca. Producătorii elvețieni, îngri
jorați de această concurentă care' 
le-ar putea știrbi din prestigiu, 
cer luarea unor măsuri drastice 
pentru a i se pune capăt.

York 
femei.

° NUMAI PENTRU FE
MEI. Personalul unei bănci 
înființate recent Ia New 
este alcătuit numai din 
Această originală instituție ban
cară este destinată in exclusivi
tate clientelei feminine. Condu
cerea băncii 

. că campanie 
atragerea de

a lansat o puterni- 
publicitară. pentru 
depunătoare.

8 DIN NOU DESPRE 
DESCOPERIRE* AMERI- 
CH. Marinari chinezi sau japo
nezi ar fi descoperit America cu 
cîteva secole înainte de Cristofor 
Columb. par să indice niște mis
terioase ancore de piatră găsite 
de-a lungul coastelor .Californiei 
în apropierea peninsulei Palos 
Verdes. După părerea profesoru
lui William Clewlow. directorul 
institutului de arheologie al Uni
versității din Los Angeles, ar fi 
vorba de ancore folosite in Ex
tremul Orient în urmă cu 1009 
de ani. Șapte ancore, cintărind 
intre 70 și 225 kilograme, au 
fost trimise experților chinezi și 
japonezi pentru a se stabili 
autenticitatea.

8 AUTOCAMION- 
GIGANT. La uzinele de auto
camioane de la Jodino, din a- 
propierea capitalei bieloruse, a 
fost realizat un autocamion bas
culant de 110 tone pentru nevoi
le șantierelor de construcții și 
exploatărilor de minereu la zi. 
Mașina are motoarele electrice 
de tracțiune fixate direct pe 
roți cu sistem de transmisie e- 
lectrică. Motorul, cu combustie 
internă, are opt cilindri și dez
voltă 1 300 CP. Una din particu
laritățile autocamionului este 
aceea că are și roțile din față și 
cele din spate pivotante. ceea 
ce ii conferă o mare capacitate 
de manevră.

8 STUDIU ASUPRA 
CURENȚILOR MARITIMI. 
Specialiștii în hidrologie din 
Cuba participă la un amplu pro
gram de cercetări privind cu- 
renții maritimi de-a lungul 
coastelor nordice ale insulei. 
Cercetările au ca scop cristaliza
rea unor măsuri eficiente in ve
derea apărării plajelor supuse 
erodării, cit și stabilirea căilor 
pentru valorificarea mai intensă 
a bogățiilor piscicole ale apelor 
din apropierea coastelor.

• SPRE O REÎNVIERE 
A LIMBII LATINE? După 
ce un club lingvistic din Miin- 
chen organizează de doi ani 
cursuri de „latină — limbă de 
largă circulație", la Universitatea 
din Saarbrucken au fost inaugu
rate recent prelegeri de „latină 
vie". Concomitent, se desfășoară 
studii.care iși propun să răspun
dă la întrebarea : in ce măsură 
latina poate înceta să mai fie 
o „limbă moartă", devenind o 
limbă de uz contemporan. în 
acest sens se menționează că la 
unele congrese ale latiniștilor o 
parte din dezbateri s-au desfășu
rat cu succes în limba latină.

8 NUNȚI DE AUR. 0 
ceremonie puțin obișnuită a avut 
loc recent la Storza. voievodatul 
Lublin. R. P. Polonă. 80 de cu
pluri din acest sat și-au serbat 
nunta de aur. Fiecare pereche a 
primit cite o medalie în semn de 
omagiu pentru îndelungata viață 
conjugală.

Astfel, 
indică

8 UN ORAȘ IN 
SCHIMBARE. Din însărcina
rea Ministerului Culturii, un 
grup de pictori venezueleni pro
cedează. in prezent, la o opera
țiune pe scară largă de înfru
musețare a Caracasului, 
benzile speciale care ____
locurile de trecere pentru pie
toni sint vopsite in mai multe 
culori, turnurile și pereții anu
mitor clădiri publice și particu
lare sînt acoperiți de linii pa
ralele suprapuse care par a se 
mișca și a căror culoare se 
schimbă pe măsură ce privito
rul se apropie sau se depărtea
ză de ele. capotele și acoperișu
rile autobuzelor sint decorate 
cu desene etc.


