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Cu sentimente: de' profundă satis

facție, întregul popor a luat cunoș
tință de remarcabilul bilanț al 
rezultatelor îndeplinirii cincinalului 
1971—1975 înaințe de termen. 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul consiliilor . 
populare, comunicatul oficial dat 
publicității săptămîna trecută au în
fățișat amplu această mare victorie 
a poporului nostru, importanța ma
rilor realizări in toate, sferele, dez
voltării economice și sociale, re- 
liefînd că sub conducerea partidu
lui. în cincinalul 1971—1975 — pri
mul cincinal al 
perioadei istorice -----------------------
de edificare a so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate — Româ
nia a parcurs 
drum glorios.

înfăptuirea 
bune condiții 
înainte de ter
men a sarcinilor 
planificate pe pe
rioada 1971—1975 
ilustrează carac
terul realist al 
hotăririlbr Con
gresului al X-lea 
și Conferinței Na
ționale din 1972. al prevederi
lor cincinalului, ilustrează capa
citatea mobilizatoare a organiza
țiilor de partid, consecvența cu care 
partidul își îndeplinește rolul de 
forță conducătoare a națiunii, nogștre 
socialiste. în același timp. își găsesc 
expresie in această victorie înalta 
conștiință a oamenilor muncii, ero
ismul și abnegația cu care întregul 
nostru popor a știut, să învingă gre
le calamități naturale, șă depășeas
că orice greutăți ■—. și să asigure 
neabătut dezvoltarea multilaterală 
a tării. Se pciate aprecia astfel că, 
prin amploarea rezultatelor obținu
te, prin transformările înnoitoare și 
progresele marcate în toate dome
niile economiei și vieții sociale, 
acest cincinal se detașează, ca etapa, 
cea mai rodnică din istoria acestui 
pătrar de veac de dezvoltare a 
României socialiste pe bază de pla
nuri de perspectivă.

Cu' atît mai mult se impune ca, 
odată cu satisfacția pentru rezul
tatele obținute, să desprindem în
vățămintele și concluziile funda
mentale ale acestei perioade atît 
de fructuoase — tocmai pentru a 
păși mai puternic înarmați Ia rea-

lizarea cu deplin succes a noului 
cincinal, care pune sarcini și mai 
importante, obiective cantitative și 
calitative considerabil sporite. în 
această privință. Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul consiliilor populare consti
tuie un îndreptar de o excepțională 
importanță ; analiza profundă pe 
care o cuprinde acest document re
liefează. atît semnificația succeselor 
obținute în-cincinalul trecut, cit și' 
acele neajunsuri și lipsuri ce s-au 
manifestat, trasînd pe această bază 
principalele direcții de acțiune pen-

regimului burghezo-moșieresc — 
s-au înfăptuit importante schim
bări pozitive în structura indus
triei, dezvoltîndu-se prioritar ra
murile legate de cuceririle moder
ne ale științei și tehnicii. Este o 
direcție de acțiune care nu numai 
că va fi continuată, ci își va găsi 
o considerabilă dezvoltare în cin
cinalul actual, ca factor hotă- 
ritor al progresului accelerat, e- 
conomic 
această 
cepție termenul modernizare se im
pune ca o deviză de frontispiciu,

și social al țării. Pe 
linie, în această con-
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CINCINALUL 1971-1975 a asigurat dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor de producție, a ramurilor hotărîtoare ale economiei 
naționale, creșterea nivelului de trai al poporului, intrarea 
de fapt a României în etapa făuririi societății socialiste mul

tilateral dezvoltate.
NICOLAE CEAUȘESCU

nioo-știintifi.ce contemporane 
toate sectoarele . economiei, româ
nești. A deschide un cîmp-.cît mai 
larg aplicării, tehnicii moderne, teh
nologiilor avansate, a asigura fruc
tificarea deplină a potențialului de 
creație al specialiștilor și. ingineri
lor, a finaliza operativ rezultatele 
cercetării, a stimula puternic miș
carea inovatorilor — toate acestea 
formează ur. buchet de sarcini de 
permanentă atenție.

Această sarcină, capătă și mai 
mult relief, ținînd seama de aspec
tele creșterii productivității muncii 

atit în cincinalul 
încheiat, cît și în 
noul cincinal. 
Astfel, după cum 
s-a arătat, în cin
cinalul trecut, 
deși ș-au obținut 
creșteri 
tante ale 
tivității 
totuși 
prevăzute nu au 
fost realizate in
tegral. Or. dacă 
în cincinalul 1971 
— 1975 s-a obți
nut un ritm me
diu anual de creș
tere a productivi- 

industrie de 6,5 la

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ- 
nia, a primit, în ziua de 10 februarie 
a.c., la Palatul Consiliului de Stat, pe

Aii Salem Lawar, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Demo-

cratice a Yemenului fn țara noastră. 
(Cavîntările rostite — în pa
gina a 111-a).

a ambasadorului Regatului Lesotho
tate de ambasador al Regatului be« 
sotho in țara noastră. (Cuvîntările 
rostite — în pagina a 111-a).

publicii Socialiste România, a primit 
pe Mooki Vitus Molapo, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în cali-

In ziua de 10 februarie a.c., la Pa
latul Consiliului de Stat,' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re-

In serele de legume situate in preajma Capitalei a început recoltarea castraveților.

LEGUME TIMPURII

Cu tradiționala pricepere a țăranului nostru,

mijloace puține și mult spirit gospodăresc se pot obține

impor- 
produc- 
muncii, 

nivelurile
in fiecare gospodărie sătească

CE TREBUIE
oonstituie.

SĂ FACĂ ACUM BUNUL GOSPODAR /

tru înfăptuirea cu succes a sar
cinilor noului cincinal.

în lumina concluziilor subliniate 
de secretarul general al partidului, 
revine, firește, fiecărui colectiv de 
întreprindere — și în această pri
vință adunările generale ale oame
nilor muncii constituie un fericit 
prilej — sarcina de a examina cu 
răspundere rezultatele obținute.

• concentrîndu-și atenția spre obiec
tivele practice și sarcinile specifi
ce-. proprii.^spre- ceea ce-au de fă- ■ 
cut acum și in continuare, spre 
carențele și lipsurile care trebuie 

'grabnic înlăturate. Desigur, aceasta 
este o problematică foarte vastă, 
variază de la o întreprindere Ia 
alta, de la o ramură la alta ; totuși, 
unele; concluzii de largă valabilita
te își pot găsi cristalizare.

După cum se știe, in cincinalul 
trecut s-a asigurat, ■ în continua
re, potrivit politicii neabătute a 
partidului de industrializare socia
listă a țării, o puternică dezvoltare 
a industriei : concomitent cu ritmul 
ridicat de creștere a producției 
— care în anul 1975 a echivalat cu 
producția industrială a . 31 de 
Românii din perioada de vîrf a

capitală, a întregii activități econo
mici. Este, vorba atît de dezvolta
rea prioritară a ramurilor celor mai 
noi ale industriei — cu rol decisiv 
în înzestrarea tehnică superioară a 
ecpnomiei și valorificarea superioa
ră a muncii sociale și resurselor 
materiale — dar și de faptul că 
preocuparea pentru modernizare, 
pentru înnoirea producției trebuie 
să devină o cauză generală, o preo
cupare centrală a fiecărui colectiv. 
Nimănui, nici economiei - naționale, 
nici oamenilor muncii nu le pot' fi 
cituși.de puțin utile simple sporuri 
de producție, dacă produsele pre
zintă. caracteristici învechite, depă
șite ; dimpotrivă, trebuie să facem 
totul pentru a introduce permanent 
in fabricație produse cu performan
te superioare, de calitate înaltă, 
pentru- a ține pasul cu cerințele 
progresului tehnic contemporan.

La îndeplinirea cincinalului tre
cut. o contribuție importantă a 
adus cercetarea științifică și tehni
că ; această contribuție trebuie însă 
să sporească considerabil în noul 
cincinal, caracterizat drept cincina- ' 
Iul afirmării ample a revoluției teb-

tății muncii în .
sută, in noul cincinal aceasta trebuie 
să atingă un ritm de peste 9 la sută, 
pe această cale urmînd să se asi
gure cea mai mare parte a sporului 
de producție industrială. De aceea, 
toate, absolut toate problemele le
gate de creșterea forței productive 
a muncii — de la folosirea deplină 
a utilajelor la extinderea mecaniză
rii și automatizării producției, de la 
grija pentru ridicarea. continuă a

- calificării țlă— foîoSirea-i.iwtegraIă,.^ . — 
’-'timpului de lucru — se impun ca 

obiective de căpetenie în fiecare 
întreprindere.

în același timp, în Expunerea to- 
varășultff Nicolae Ceaușescu se re
levă. pe. bună dreptate, marea în
semnătate pe care o prezintă pen
tru creșterea productivității muncii 
realizarea unui raport mal judicios 
între personalul productiv și cel ne
productiv. funcționăresc — raport 
încă nesatisfăcător în numeroase 
întreprinderi, ramuri și sectoare. 
Or. cu cît va crește proporția ce-

,r

Legumele 
știe, produse de bază ____
ție. Tocmai de aceea, jn cadrul pro
gramului de măsuri stabilit de con
ducerea partidului pentru îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării popu
lației cu produse agroalimentare, un 
loc important îl ocupă sporirea pro
ducției de legume. La indicația con
ducerii partidului, organele agricole 
de specialitate au luat măsuri în ve
derea obținerii legumelor și în sezo
nul rece, precum și primăvara cît 
mai timpuriu.

în ultimii ani au fost construite 
sere pe mari suprafețe, de unde se 
livrează; în timpul iernii, cantități 
tot mai mari de roșii, castraveți, 
ardei, diferite verdețuri. De aseme
nea. a fost extinsă cultura . legume
lor în solarii — adăposturi simple, 
acoperite cu folii de polietilenă — 
care prezintă avantajul că permit 
obținerea unor producții cu circa o 
lună mai devreme decît cele reali
zate obișnuit, în grădini. în cadrul 
acțiunii largi pe care o desfășoară 
consiliile populare în vederea extin
derii legumelor , în gospodăriile 
populației, o deosebită atenție se a- 
cordă amenajării unor suprafețe cit 
mai mari de solarii. Este pozitiv fap
tul că piuă acum s-a contractat de 
către întreprinderile de legume și

după cum se 
în alimenta-

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea programului ideologic al partidului

muncă tot mai eficientă pentru 
traducerea în viață, in toate do
meniile de activitate, a hotărîriîor 
partidului și a legilor țării. Ele au 
acumulat o bogată experiență în 
conducerea activității politice, eco
nomice și social'-culturale. 1 din co
mune, în stimularea inițiativei locale, 
in mai buna gospodărire a poten
țialului material și uman. în atra
gerea largă a maselor la rezol
varea tuturor treburilor obștești.

iar apoi la Conferința județeană a 
consiliilor populare.

în cadrul ședințelor de secretariat 
ale comitetului județean de partid — 
la care au fost invitați și alți factori 
de răspundere și specialiști — s-au 
analizat în mod judicios atîfTirogra- 
mele, cit și schițele de sistematizare 
pentru fiecare comună în parte. 
Multe dintre aceste ședințe s-au des
fășurat la fața 
Cu acest prilej

(Continuare în pag. a III-a)

La întreprinderea ,,Electroaparataj“ din 
mura electrotehnicii, calitatea producției se 

colectivului. Aspect din atelierul de

Capitală — unitate fruntașă în ra- 
află in centrul preocupărilor 

Încercări al produselor

fructe cu gospodăriile populației cul
tivarea de legume timpurii pe o su
prafață de 1 550 ha solarii, care ur
mează să se amenajeze în curți. Cu 
sprijinul activ al consiliilor populare 
și al’I.L.F. au fost amenajate de pe 
acum solarii care însumează 530 ha. 
urmînd ca la venirea primăverii să 
se facă acoperirea lor cu folie de po
lietilenă. Bune rezultate in desfășu
rarea acestei acțiuni au foșt obținute 
în județele Ilfov, Prahova. Dolj. 
Buzău, Olt, unde au fost amenajate 
un mare număr de solarii în curțile 
locuitorilor de la sate, iar acum se fac 
intense pregătiri în vederea asigură- 
rii-răsadurilor-irecesâre. -

Cultivarea în sere și solarii nu 
constituie singura cale de obținere a 
unor legume timpurii. Grădinarii 
noștri au o veche tradiție gospodă
rească în această privință, tradiție 
care trebuie continuată și dezvol
tată. Cu mijloace simple și mult 
spirit gospodăresc — ,așa cum a do
vedit experiența multor țărani — se 
pot obține legume timpurii în fie
care gospodărie sătească. De exem
plu, mari cantități de verdețuri se 
pot obține, așa- cum s-a făcut întot
deauna. în răsadnițele încălzite prin 
fermentarea gunoiului de grajd. Nu 
numai in cooperativele agricole, ci și 
în gospodăriile populației se pot ame
naja asemenea răsadnițe în care să se 
cultive salată, ceapă verde, ardei, vi
nete, diferite verdețuri, pe care 
populația le solicită foarte mult din 
primele zile ale lunii martie. Acum 
este momentul cel mai potrivit pen
tru amenajarea răsadnițelor calde 
destinate producerii legumelor timpu
rii. A existat, iar in-unele locuri se 
mai păstrează, tradiția de a se planta 
in grădini varză, gulioare și cartofi 
timpurii încă de la sfîrșitul lunii fe
bruarie. imediat după dezghețarea pă- 
mîntului. Bineînțeles, pentru aceasta 
se cere ca răsadurile să fie prote
jate cu.paie, pentru a le. feri de tem
peraturile scăzute. Această . metodă

simplă, dar 'foarte eficientă, trebuie 
reluată și extinsă. Ea se poate apli
ca cu bune rezultate. îndeosebi pe te
renurile din jurul caselor, care sînt 
mai ferite de intemperii. Tot cu paie 
pot și trebuie să fie protejate legu
mele. verdețurile care au fost însă- 
mînțate în toamnă. Bune rezultate se 
obțin atunci cind protejarea legume
lor plantate devreme în cîmp se face 
cu folii de polietilenă, susținute de 
nuiele arcuite, astfel încît să rezulte 
un coviltir sau tunel. în felul acesta, 
plantele rezistă la scăderile de tem
peratură care se mai înregistrează în 
primele zile ale primăverii și. tot
odată;- se" asigură dezvoltarea lor ra
pidă, obținîndu-se o recoltă timpurie. 
Această metodă trebuie îmbrățișată 
de un număr cit mai mare de culti
vatori de legume, de locuitori de la 
sate.

Desigur, .pentru producerea de le
gume timpurii sînt necesare răsaduri 
cît mai multe și de bună calitate. 
Pentru unitățile agricole, acestea se 
asigură în sere înmulțitor sau în ră
sadnițe. Dar fiecare cetățean poate 
să-și producă răsadul necesar în 
cutii așezate în casă la fereastră. . Pe 
o suprafață de o jurnătate de metru 
pătrat șe pot asigura cel puțin 50 
fire de răsad de roșii, care apoi, 
odată cu încălzirea timpului și a so
lului. să fie plantate direct în gră
dini.

îri lumina indicațiilor Congresului 
consiliilor populare. în fiecare comu
nă trebuie luate măsuri imediate 
pentru a se valorifica toate sursele 
de sporire a producției de legume 
pe terenurile situate în curțile lo
cuitorilor de la sate sau pe loturile 
personale ale cooperatorilor. Prima
rii, deputății în consiliile populare 
comunale trebuie să manifeste în 
acest domeniu inițiativă și mult spi
rit gospodăresc, să antreneze pe toți 
locuitorii satelor Ia această impor
tantă acțiune, 
legume timpurii pe suprafețe 
mai mari, în fiecare gospodărie.

pentru a se cultiva 
cit

ÎN ZIARUL DE AZI
• Amănunte despre planul construcțiilor de locuințe din 
acest an • Rubricile noastre : Carnet cinematografic ; 
Faptul divers ; Sport; De la corespondenții noștri ; De 
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ETICA MUNCII Aud că face treabă bună și 
acolo și că stagiul de-aici 
i-a prins bine, ba, uneori, 
îmi trimite studenti de-ai 
lui să muncim cot la cot. Și 
cite unul răsare de te miri 
ce resorturi tainice îl îm
ping și devine un bun spe
cialist. Devine ce-a -vrut, 
căci nu ne naștem numai 
ca să trăim, ci ca să deve
nim oameni, și- de aceea 
trebuie să ne întrebăm me
reu, cu toată răspunderea 
față de colectivitatea căreia 
ii aparținem : „Ce lăsăm în 
urma noastră ?“

— Dumneavoastră ce lă- 
sați ?

— încă n-a venit timpul

— Cine a stat să-i nume
re ? De trecut, mi-au tre
cut ; e însă vorba de cei 
care-au rămas. De ce să nu 
vă spun deschis,? Unii din
tre tineri se cam tem de 
mine. 1 Prea le cer mult. 
Dar ie-o cer pentru ei. Pe 
unii i-am luat de la strung, 
mi i-am format ca pe co
piii mei și mult i-am 
Era unul Cheorghe 
drea, în 1933 făcuse 
din echipa tinerilor 
primiseră sarcina să 
sirena greviștilor de la As
tra Română și s-o apere de 
asediatori. L-au scos de-a- 
colo numai cu patul puștii. 
Și erav un copilandru.

— în 1933 ați avut și 
dumneavoastră „probleme"?

— Da, am stat patru luni 
la Dofitana. Aveam 26 de 
ani ; știți, eu sînt născut la 
1 ianuarie 1907 și cred că 
destinul omului nu este dic
tat de stele, ci de timpul 
în care trăiește. Am 
fost la luptele din ’33, m-au 
prins, m-au închis, m-au ți
nut fără să mă judece în- 
tr-o ocnă... în sfîrșit. să ne 
întoarcem la ale noastre... 
îl știți pe Rujoiu. lăcătu
șul ? Cam zburdalnic, cam 
pus pe șotii. De cite 
ori nu 
brînză

locului, în localități, 
s-au prezentat pro- 

. puneri . . privind 
îmbunătățirea in
dicatorilor, depă
șirea sarcinilor de 
plan, creșterea a- 
portultii gospodă
riilor personale la , 
asigurarea .fondu
lui de stat de 

’ produse agroali-' 
mentare și îmbu
nătățirea aprovi
zionării popu
lației. în ; același 
timp au .fost de
finitivate contu
rurile., ' centrelor 

civice. perimetrele Vetrelor de sat 
-și s-au Stabilit amplasamentele 
pentru obiectivele economice și sq- 
cial-culturale ce vor fi realizate în 
cincinalul 1976—1980.
. Firește, în! dezvoltarea acestor, acti
vități călăuza noastră o va constitui 
realizarea amplului program de ac
țiune cristalizat prin documentele re
centului Congres al consiliilor popu
lare; prin Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Avem în vedere, 
în primul rîpd. concepția generală 
cuprinsă în expunere, potrivit că
reia toate comunele ;,trebuie să 
devină unități administrativ-terito- 
riale complexe capabile să asi
gure locuitorilor condiții optime de 
muncă. învățămînt. cultură și o- 
crotire a sănătății, de aprovizionare, 
de participare activă Ia conducerea 
treburilor publice". Materializarea a- 
cestei concepții reprezintă pentru noi,

>

tribuna
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

■-.!

în fapte și opinii
în județul DOLJ

Gheorghe PETRESCU,
prim-secrelar al Comitetului județean DOLJ al P.C.R.

După cum se știe, recentul Con
gres al consiliilor populare — eveni
ment major în procesul întăririi și 
dezvoltării statului nostru socialist. în 
întreaga operă de edificare a socia
lismului — a acordat o.atenție deose
bită problemelor legate de dezvolța- 

■ rea localităților rurale. Cu prilejul 
congresului, in Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. precum și în 
cadrul dezbaterilor in plen și pe sec
țiuni s-au Înfățișat rezultatele obți
nute în înflorirea 
acestor localități 
in întreaga tară, 
dezbătindu-se tot
odată temeinic, in 
lumina indica
țiilor secretarului 
general al parti
dului. sarcinile ce 
se ridică în acest 
domeniu in ac
tualul cincinal.

Abordind aceste' 
sarcini, comitetul 
județean de partid 
pornește de la ex
periența pozitivă
acumulată în decursul cincinalului în- . 
cheiat. Ca pretutindeni în țară, pe 
baza aplicării consecvente ă politicii • 
partidului, comunele Doljului au de
venit azi unități administrative, tot 
mai puternice, în care se desfășoară o 
bogată activitate economică, .social- 
culturală și edilitarțgospodărească. 
Dispunînd de o bază materială traini
că pentru dezvoltarea lor complexă, 
multilaterală, cele 95 de comune ale 
județului nostru cuprind unități agri
cole de stat și cooperatiste înflori
toare, unități industriale, comerciale, 
de prestări de servicii, dotări edilitar- 
gospodărești. o largă rețea de insti
tuții de învățămînt. culturale si me- 
dico-sariitare, care au contribuit sub
stanțial la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor, la schimbarea 
întregii înfățișări a satelor din acest 
colț 'de țară.

în obținerea acestor mutații, un rol 
de cea mai mare importantă are acti
vitatea comitetelor de partid și con
siliilor populare, care desfășoară o

O amplificară considerabilă a acțiu
nilor și inițiativelor, a întregii munci 
politico-orgănizatorice în comune s-a 
înregistrat cu deosebire in anii cinci
nalului 1971—1975, ca urmare a tradu
cerii în viață a unui întreg șir de 
măsuri de perfecționare inițiate 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetul județean de partid, con
siliul popular județean au sprijinit în
deaproape consiliile populare pentru 
elaborarea atît a programului econo- 
mico-social în profil teritorial, cît și a 
schitelor de sistematizare pentru 
fiecare localitate în parte. în acest 
scop, comitetele de partid și consi
liile populare comunale, sprijinite de 
arhitecți. economiști si alte cadre de 
specialitate, au analizat cu atenție și 
responsabilitate și au definitivat pro
gramele de dezvoltare economico-so- 

, cială în perioada actualului cincinal 
și schițele de sistematizare pe care 
le-au prezentat în adunări cetățenești.

de

(

•>

(Continuare în pag. a III-a)

; —■ Ține-te de el, ca um
bra.- Privește. învață și bagă 
la cap. Vrei să ajungi ceva, 
nu te lăsa doborît de> greu
tăți. Și'vezi, că nu te. va 

, iubi decît dacă te vede ca
pabil. Și te va iubi și mai

— din care peste 40 de ani 
în aceeași uzină — prin au
toritatea de inovator și in
ventator. prin acea.capaci
tate de . a sfida imposibilul

singur să. lucreze 
ra, totuși, că mai 
de învățat și voia 
suiesc încă în echipă. Era 
un băiat grozav. Merita să-ți

mult dacă va vedea că poți 
fi chiar mai capabil ca el. 
Deși asta riu-i la îndemîna 
oricui. ,

Cam asta a fost învățătu
ra bătrînului Petrescu, ta
tăl. către fiul său. Gheor
ghe, ajuns învățăcel — 
cu diplomă de inginer sta
giar în buzunar — pe lîngă 
comunistul Dumitru Drago- 
mirescu.zis „moș-enciclope- 
die-tehnică“. șeful secției 
utilaje complexe de la uzi
nele ,.l Mai“ Ploiești.

Un om care impune. Prin 
prestanță — are cap și ți
nută de profesor universi
tar — prin exigentă, prin- 
tr-un. stat de servici de o 
jumătate de veac în muncă

conside- 
are încă 
să-1 pă-

iubit. 
Con- 
parte 
care 

tragă

/

DĂRUIRE
și a-1 transforma în posibil, 
datorită dăruirii și unei în
delungate experiențe 
specialist-și educator.

Despre acel Gheorghe Pe
trescu. emulul său cu diplo
mă de inginer, ajuns astăzi 
conducător al unei mari u- 
nități industriale, Dumitru 
Dragomirescu îmi spune:

— Cind putea fi lăsat

de
„strici" timpul cu el. îmi 
venise în aceeași zi cu incă 
trei, tineri ingineri stagiari. 
Era printre ei și un giur- 
giuvean. . șef de promoție, 
bun matematician, un om 
dintre aceia sigur mie la 
sută în teorie, dar îi cam 
lipsea curajul de a aplica 
ceea ce proiecta. A „fugit" 
din atelier în îrivătămînt.

să închei nodul. Dar, poate, 
cite ceva las . și eu.

— Invenții ?
— Nu mă gîndeam la 

asta. Mă gîndeam la oa
meni. Specialiști de care 
nil mi-ar fi rușine, chiar 
dacă ar fi puși la cele mai 
grele încercări.

— V-au trecut multi prin 
mîini ?

șotii. De
i-am spus : „Măi, 
bună în burduf

Ioan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a II-a)
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FAPTUL!
Congresul consiliilor populare a acordat o atenție deosebită ridicării

nivelului de civilizație al satelor și orașelor țării
i

„Singurătatea florilor"

DIVERS! AMĂNUNTE DESPRE PLANUL CONSTRUCȚIILOR

Felicitări
DE LOCUINȚE DIN ACEST AN

Orașul apare pe e- 
cran autentic : și ar
moniile moderne ale 
Bucureștiului de azi, 
și 
al 
al 
și

Șeful miliției județene Mureș, 
colonel Constantin 'Valentin, ne 
trimite o scrisoare cuprinzind 
cuvinte de aleasă prețuire pen
tru fapta vrednică de laudă a 
elevei Cornelia Halațiu, de la li
ceul teoretic din Luduș. In timp 
ce mergea spre casă, eleva a gă
sit in fata unui magazin un 
portmoneu in care se afla o ma
re sumă de bani. Imediat, ele
va s-a dus cu portmoneul la 
miliție, tn urma investigațiilor 
făcute, s-a descoperit și păgu
bașa — Irina P. din localitate. 
„Pentru cinstea și corectitudi
nea de care a dat dovadă eleva
— scrie șeful miliției județene
— îi adresăm din partea noastră 
cele mai călduroase felicitări".

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor 
populare a subliniat rolul esențial al sistematizării localităților rurale 
și urbane în ridicarea gradului .de civilizație a societății noastre. în 
acest cadru, un loc de primă importanță îl ocupă și construcția de lo
cuințe. Pornind de la faptul că, în acest cincinal, se vor construi 
815 mii apartamente, luînd apoi in considerare măsurile adoptate de 
conducerea partidului pentru îmbunătățirea calității și sporirea con
fortului noilor locuințe, am solicitat cîteva precizări tovarășului ing. 

Comitetului pentru pro- 
sarcinile din acest do-

Romeo Dragomirescu, vicepreședinte al 
blemele consiliilor populare, legate direct de 
meniu în anul care a Început.

Pînă unde
merge 
escrocheria

— Vrei si te fac milionar 7 
Bate palma și să fie într-un 
ceas bun I — i-a spus intr-o zi 
Gheorghe Fieraru din Suceava 
unui alt sucevean. D. Joița. Eu 
— zice Fieraru — pun la bătaie 
mașina de... fabricat bani, iar tu 
contribui cu parale pentru ma
teriale.

Joița, credulul, a bătut palma 
ți s-a dus la Fieraru să vadă 
minunea de mașină de fabricat 
bani. Era o biată mașină de 
spălat rufe defectă. Deși hodo
rogită, Fieraru a hîțînat-o in
tr-un fel anume și din ea au 
apărut cîteva bancnote de 100 
lei, nou-nouțe. Apoi s-a oprit 
din lipsă de... cerneală specială 
(apă cu funingine}. Credulul a 
plătit pe loc cîteva mii de lei. 
Altă dată mașina s-a oprit din 
lipsă de... hirtie. Si credulul a 
plătit iar citev : mii. Si tot așa, 
pină la suma de 70 000. lei. Afa
cerea a ajuns la tribunal. Escro
cul și-a primit pedeapsa meri
tată, iar credulul a rămas cu 
buza umflată, urmând să aștepte 
recuperarea pagubei pe cale le
gală. Numai că Joifa. credulul, 
n-a vrut să aștepte și... Dar des
pre ce a urmat vom reveni.

Interlocutorul ne-a reținut atenția, 
mai întii, asupra faptului că 1976 este, 
într-un fel, un an de tranziție în con
strucția de locuințe din acest cinci
nal. Pe de o parte, pentru că trebuie 
construit mult, pe de altă parte, pen
tru că trebuie puse bazele unui ritm 
de construcții și mai intens în anii 
viitori. în acest an . vor fi. construite 
în total 145 000 de apartamente, din 
care 139 000 de către unitățile de spe
cialitate subordonate consiliilor popu
lare. Volumul construcțiilor din acest 
an, corelat cu cel din anii următori, 
va crea condiții pentru realizarea 
în 1980 a circa 200 000 de a- 
partamente. Pe de altă parte, in con
formitate cu prevederile Decretului 
Consiliului de Stat nr, 68/1975, tot în 
acest an se vor pune bazele tehnico- 
materiale necesare realizării. începînd 
din 1977, a unui singur confort — 
confortul îmbunătățit — în întreaga 
construcție de,locuințe din țara noas
tră.

Un al doilea aspect important, care 
se desprinde cu claritate din Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
vizează repartizarea volumului de lo
cuințe pe județe. Această repartiza
re s-a făcut avîndu-se în ve
dere programul adoptat pentru 
dezvoltarea economico-socială a țării 
în actualul cincinal, necesitatea. asi
gurării numărului de locuințe pentru

specialiștii noilor obiec-muncitorii și
tive industriale, ca și necesitatea sa
tisfacerii în condiții tot mai 
bune a cererii de locuințe. Pe baza

noaște constucția de locuințe și în ju
dețele mai puternic dezvoltate ca 
Bacău, Prahova, Cluj. Neamț, Bihor, 
Constanța (creșterile se situează, în 
comparație cu 1975, în cazul aces
tora, între 12 și 45 la sută).

Pornind de la indicațiile date _de 
tovarășul 
punerea 
populare 
hotărîrea 
comitent 
nuare a 
transformarea 
mune în 
groindustriale, interlocutorul nostru a

Nicolae Ceaușescu în Ex- 
la Congresul consiliilor 
de a se acționa cu toată 
în actualul cincinal — con- 
cu dezvoltarea în conți-
actualelor orașe — pentru 

unui număr de co- 
orașe agricole sau a-

® Plan pe anul 1976: 145 000 de apartamente 
© Prioritate au județele care vor cunoaște o 

dezvoltare social-economică mai accelerată
• Primele edificii în viitoarele centre urbane
• Metode și materiale noi de construcții pentru

asigurarea unui confort sporit

acestor criterii, în județele ce urmea
ză să cunoască o dezvoltare econo- 
mico-socială mai accelerată — îiî ve
derea realizării unei producții indus
triale globale de cel puțin 10 miliarde 
lei — vo4umul construcțiilor de lo
cuințe va înregistra ritmuri dintre 
cele mai înalte. Spre exemplu, pla
nul pe acest an crește în mod sub
stanțial, în comparație cu 1975. în ju
dețe cum ar fi Bistrița-Năsăud (cu 
100 la sută). Satu-Mare (93 la sută). 
Sălaj și Tulcea (67 la sută). Botoșani 
(61 la sută), Ialomița (39 la sută) ș.a. 
Dar creșteri importante, în măsură 
să asigure satisfacerea în condiții tot 
mai bune a cererii populației, cu-

Cu grijă pentru
puritatea apelor Oltului
...și cu speranța că legea va fi aplicată de către 

toți și intru totul

Năiuta
din Hațeg

în vară anului trecut.-mergind 
după bureți într-o pădurice din 
apropiere', soții Valeria și Cor
nel Virvoni din. Hațeg au găsit 
intr-un lăstăriș un firav pui 
de căprioară, venit pe. lume 
în cursul nopții. Biciuit de o 
ploaie rece și părăsit,, puiul 
abia mai dădea semne de via
tă. Înfofolindu-I în haine, cei 
doi soți l-au dus repede acasă, 
au cumpărat un biberon și au în
ceput să-i dea lapte călduț. 
După mai multe zile, puiul s-a 
înzdră.venit. Apoi a început să 
umble și să zburde prin curte. 
De cînd Năiuța — cum i-au pus 
numele — s-a făcut mare' cei 
doi soți îl duc pînă în pădurea 
din apropiere, dar puiul nici 
poveste să. se despartă. Acum 
— după cum ne scrie cititorul 
nostru Ștefan Dobrescu din Ha
țeg — Năiuța, puiul de căpri
oară, învață să se joace cu co
piii din vecini.

Noroc,
nu glumă!

Mergînd cu autotrenul 21-MS- 
3112 pe drumul national nr. 11 
din județul Covasna, șoferul Au
gustin Moldovan a observat că 
se frinează o roată din spate. A 
tras pe dreapta și a coborit din 
cabină să cerceteze roata cu pri
cina. Era seară, ora 22. și un 
întuneric beznă. Cînd se aplecă 
spre roată, auzi deodată un glas 
de sub autotren : „Ce faci, omu
le ? Ai de gînd să mă mai duci 
mult în poziția asta ?“. Glasul 
era al lui B. Sarkany, care cir
culase neatent cu o bicicletă și, 
din cauza curentului, fusese pro
iectat sub autotren. Spre noro
cul lui, bicicleta a blocat roata 
autotrenului, iar gheața de pe șo
sea i-a permis omului să alune
ce in fața roții mai mult de 200 
de metri. Șoferul a înghețat de 
spaimă, dar biciclistul, ieșind de 
rub roți, a început să ridă . în 
hohote. Avea și de ce să ridă. 
Norocosul nu se alesese 
măcar cu o zgîrietură ! ! !

nici

Scrisoarea
unui primar

Ne. scrie primarul comunei 
Tetoiu, județul Vîlcea : „Avem 
doi oameni bătrîni și suferinzi. 
Este vorba de Gheorghe Cruce- 
ru, în vîrstă de 88 de ani. și de 
soția sa, Ioana Cruceru. de 86 
de ani. Cu trudă și cinste au 
crescut 4 copii, toți băieți, fal
nici ca brazii. Dar toți patru au 
uitat de cei care le-au dat viață 
și i-au crescut cum au putut. 
Acum bătrînii au nevoie de aju
torul lor mai mult ca oricînd. 
Cei patru copii sînt : Cruceru 
Ștefan, str. Gheorghieni 54, 
București ; Cruceru Ion, bloc 6, 
scara 3, .Caracal : Cruceru Vlă- 
duț, str. Farul nr. 2. sector 7 
București ; adresa celui de-al 
patrulea. Cruceru Nicolae. este 
cunoscută de fratele său Ștefan. 
Le-am dat și adresele în 
ranța că se vor găsi cititori 
să-i îndemne la gînduri 
bune".

spe- 
care 
mai

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
..Scînteii"

Calitatea apelor Oltului 
în cîteva rînduri obiectul 
țier ziarului nostru. Reluăm 
semnalind faptul pozitiv și îmbucu
rător că numărul instalațiilor menite 
să protejeze Oltul de poluare a cres
cut simțitor, că se manifestă o grijă 
sporită pentru dezvoltarea, întreți
nerea și buna exploatare • a acestora.

Să pornim din nou pe firul apei. 
La întreprinderea minieră Bălan a 
fost dat în exploatare, cu cîteva luni 
în urfnă, iazul de decantare „4“, cu 
o influentă vădită. în, -limpezirea ape
lor. La Miercurea Oftic a fost insta
lat cel de-al doilea grup al treptei 
biologice ‘de epurare. în toamna a- 
nului trecut a intrat in funcțiune și 
stația de epurare a orașului Sfintu- 
Gheorghe, iar nu cu mult timp 
înainte — stațiile orașului Tg. Se
cuiesc și ale Fabricii de amidon din 
aceeași localitate. La Brașov func
ționează bine treapta mecanică a 
stației orășenești de epurare și ur
mează să înceapă construirea trep
tei biologice. în trimestrul II al a- 
cestui an va intra în funcțiune treap
ta biologică a 
Combinatului 
Zărnești...

Enumerarea 
Ne-am oprit ! 
ciu al Oltului. De ce ? Pentru că am 
primit mai multe sesizări din Rim- 
nicu-Vîlcea care ne informau că ali
mentarea cu apă a acestui oraș a 
avut de suferit de pe urma unei în
cărcări, cu mujt peste limita admi
să, a apelor Oltului cu fenoli, pro- 
veniți în cea mai mare parte da la 
combinatul chimic „Victoria". Fireș
te, apele rîului se tratează, se clo- 
rinează, se prepară pentru a deveni 
curate. Dar. în condițiile prezenței 
fenolilor, operația se îngreunează. 
Combinatul „Victoria" a lucrat negli
jent, încâlcind normele de protecția 
mediului la manipularea fenolului.

Inspecția de stat a apelor a apli
cat nouă amenzi contravenționale, 
iar — în conformitate cu art. 56 din 
Legea apelor — Consiliul National al 
Apelor a comunicat Ministerului In
dustriei Chimice că a dispus darea 
în judecată a combinatului chimic 
„Victoria". Că a fost vorba de negli
jență se vede di-n faptul că, după 
această intervenție, în mai puțin de 
două săptămîni s-a realizat izolarea 
cu șanțuri și apărători betonate a 
sectorului respectiv de fabricație, în 
așa fel încit reziduurile fenolice să nu 
ajungă în sol și ape de suprafață. 
S-au luat măsuri pentru colectarea, 
recuperarea și refolosirea în pro
ducție a apelor reziduale.

a format 
interven- 

tema,

stației de epurare a 
de celuloză și hirtie

ar
însă

putea continua, 
pe cursul mijlo-

foarte 
bună 

numai 
oame-

Despre unii oameni se 
spune — de obicei, cu admi
rație și plăcere — că au •.„cei 
șapte ani de-acasă“. că sînt 
„bine crescuți", „civilizați", 
că „au educație". Sint expre
sii prin care este caracteri
zată comportarea normală a 
omului pe stradă, în familie, 
în societate. în instituțiile pu
blice sau în parcurile comu
nale și — dacă vreți — chiar 
în pădure. Cum știm 
bine cu toții, această 
creștere înseamnă nu 
politețe în relațiile cu
nii, ci și atitudine de grijă și 
respect față de bunurile co
mune. în asemenea mod se 
comportă marea majoritate, 
dar, din păcate, nu TOȚI 
concetățenii noștri. O simplă • 
trecere prin, diverse institu
ții publice, o simplă călătorie 
cu trenul sau cu alte mijloa
ce de transport în comun 
pot ilustra nu puține urme 
lăsate de cetățeni certați cu 
buna-cuviință.

...Am trecut, de pildă, prin 
cîteva depouri de tramvaie și 
garaje I.T.B. După- cum bine 
se știe, aproape în fiecare an 
ni se pun la dispoziție sute 
de autobuze și tramvaie noi. 
Dar iată că pe unele din ele 
le-am găsit staționînd in 
plină zi in depouri și garaje. 
Abia dacă făcuseră două-trei

(așa cum se cuvine)
Este cazul să amintim aici că Ia 

această unitate problema bunei ■ gos
podăriri a apelor lasă de mult de do
rit. Abia după multe tărăgănări s-a 
construit o stație de epurare pentru 
ape organice, dar încă de la data 
intrării in funcțiune, capacitatea a- 
cesteia era sub necesități, apele 
anorganice, acide, se scurg pe unde 
trebuie și pe unde nu trebuie. Și 
pentru a completa tabloul, să spu
nem că la acest gigant al chimiei, 
laboratorul care pînă. nu de. mult 
făcea de trei ori pe zi analize . asu
pra concentrației de fenoli în' emi
sari și Ie transmitea' Oficiului de 
gospodărire a apelor Brașov, le face 
acum numai o dată — cu reactivi... 
împrumutați de la oficiul brașovean.

în lumina nevoii Imperioase de a 
conserva valorile naturii, a exigen
ței legilor noastre, asemenea situații 
sînt intolerabile. '.De aceea ■ se im
pune. pe de o parte, luarea unor 
măsuri de supraveghere mai atentă 
a rîurilor (deocamdată prin analize 
mai frecvente) pentru a alerta Ia 
timp folosințele din aval asupra 
unor poluări accidentale, de scurtă 
durată, și a preveni astfel daunele 
materiale ; pe de altă parte, este 
necesar să se stabilească termene 
riguroase pentru construirea sau 
completarea instalațiilor de epurare, 
să se urmărească respectarea aces
tora și controlul 
lor corecte.

Ne-am referit 
natul „Victoria", unitate mare și pină 
acum cu o pondere deosebită în 
poluarea Oltului. Dar, din păcate,. 
exemple asemănătoare am mai gă
sit. „Colorom“-Codlea, Fabrica de 
bere, spirt și amidon din Sîncrăieni, 
crescătoriile de porci din Șercaia, 
Codlea și Feldioara — sînt alte uni
tăți în care măsurile de epurare a 
apelor reziduale nu sînt finalizate 
la nivelul cerințelor legii.

Noua organizare, atribuțiile și 
competențele sporite ale Consiliului 
Național al Apelor și ale subunită
ților sale din teritoriu creează ca
drul adecvat pentru o colaborare op
timă, exigentă cu toți in cauză — 
ministere, departamente centrale, 
consilii populare — în condițiile res
pectării întocmai a prevederilor le
gale pentru protecția mediului. . Se 
poate, cu alte cuvinte, să folosim 

să le dăm drumul la 
infestate. Trebuie doar ceva 

mai multă

asupra exploatării

îndeosebi la combi-

apele fără 
vale 
mai multă preocupare, 
răspundere.

Al. PLAIEȘU

curse și fuseseră oprite la 
atelierele de reparat. De ce ? 
Aveau ușile stricate, 
ria scaunelor tăiată.

Desigur, orice om 
simt rămîne indignat 
unui asemenea spectacol. Din

tapise- 
smulsă. 
de bun
în fata

//

ș\ibliniat locul pe care îl ocupă 
construcția de locuințe în viitoa
rele centre urbane. Cele peste 100 
de comune, planificate a deveni ora-. 
șe industrial-agrare și agro-industria- 

. le în actualul cincinal, vor face și ele 
în acest an pași importanți pe linia 
urbanizării. Ca orientare generală s-a 
indicat să se realizeze în. 1976 o medie 
de cei puțjn 80—100 de apartamente pe 
fiecare viitor centru urban. Dar exis
tă posibilități — atît prin investiții, 
cît și prin eforturile proprii ale res
pectivelor localități — ca în anumite 
locuri această medie să fie depășită.

Un accent deosebit s?a pus pe con
centrarea unor forțe sporite la ela
borarea proiectelor necesare execu
ției locuințelor atît pentru acest an, 
cit și pentru următorul. Astfel, prin I 
antrenarea în această acțiune a in
stitutului specializat al Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare și a institutelor județene - și al 
municipiului București, au fost ela
borate — pînă la sfîrșitul anului 1975 
— peste 100 de proiecte-tip și direc
tive. diversificate pe măsuri și număr 
de camere, pe număr de niveluri și 
sisteme constructive, pe grade seis
mice și terenuri de fundare, care în 
prezent se-află la dispoziția consiliilor 
populare. Participarea la elaborarea

proiectelor-ti>p a specialiștilor din ju
dețe a avut și are — pentru că ac? 
țiunea continuă — efecte dintre cele 
mai favorabile în asigurarea unei di
versități mai mari de soluții funcțio
nale și arhitecturale, adaptate speci
ficului local, tradițiilor de viață din 
diferite zone geografice, cit și gra
dului de dotare a organizațiilor de 
construcții locale cu mijloace tehno
logice. în cadrul planurilor Întocmite 
s-a urmărit ca odată cu construcția 
de. locuințe să se asigure dotările ne
cesare — comerciale, tehnico-edilitare 
ș.â.m.d. S-au făcut și sint convins că 
recentul Congres al consiliilor popu
lare va fi un puternic imbold pentru 
a se face pași și mai mari înainte 
pe linia promovării unor arhitecturi 
cît mai variate, cit mai adaptate spe
cificului fiecărui județ.

Măsuri complexe s-au luat, de a- 
semenea, în vederea creșterii gradu
lui de industrializare a construcții
lor — pentru ușurarea muncii fizice 
și. evident, pentru realizarea unei 
înalte productivități. Astfel, numărul 
de locuințe integral fabricate in în
treprinderile specializate va ajunge 
în acest an la peste 38 500, iar al ce
lor in structură combinată — cu pa
nouri mari de fațadă — la circa 
70 000.

S-a stăruit mai mult și asupra pro
movării unor materiale noi, menite să 
contribuie la creșterea productivității 
și ridicarea gradului de confort. Re
țin atenția cîteva noutăți : parchetul 
va fi înlocuit, intr-o măsură tot mal 
mare, de mochete din PVC expandat 
(cu proprietăți superioare din punct 
de vedere al stabilității și termoizo- 
lației), care vor dispune de desene 
și culori variate, capabile să se adap
teze la cele mai diverse solicitări ; 
zugrăvelile — costisitoare și mai greu 
de întreținut — vor fi și ele înlocuite 
într-o măsur.ă. tot mai mare cu tapet 

, lavabil ; de asemenea, începînd din 
acest an. vor fi utilizate dale din 
PVC, care înlocuiesc plăcile mozai- 
cate și de faianță

• Așadar, putem spune că există 
practic toate premisele pentru înde
plinirea sarcinilor de plan în con
strucția de locuințe, că 1976 poate și 
trebuie să pregătească, totodată, con
dițiile realizării în anii următori a 
parametrilor de productivitate și ca
litate preconizați.

aerul de nostalgie 
caselor bătrînești. 
curților cu cișmea 
cu viță de vie. sur

prinzătoare parcă in 
peisajul urbanistic În
noit al Capitalei. în 
acest cadru se succed 
întîmplările filmului 
„Singurătatea florilor". 
Spectatorii sînt invi
tați să fie martori ai 
confruntărilor unui om 
cu oamenii din jur. 
mai exact cu opiniile 
oamenilor din jur des
pre el, despre atitu
dinea sa față de fami
lie, față de prieteni,, 
față de viață. Concen
trate pe parcursul 
unei singure zile, a- 
ceste confruntări sînt 
menite, în intenția au
torilor, să contureze 
fără menajamente por
tretul moral al perso
najului central, me
dicul Ovldiu Pavel, o- 
ferind astfel, implicit, 
argumente într-o dez
batere etică de un in
teres mai larg.

Poate fi descifrată 
pe alocuri (in cîteva 
secvențe „de familie", 
de pildă) acea sensi
bilitate pfoprie litera
turii regretatului Octav 
Pancu-Iași, autor al 
scenariului scris după 
o idee de ' 
Mazilu. O seamă

■ episoade învederi 
nivelul profesional 
noscut 
Mihai 
cineast 
experiență de 
(acumulată ca secund 
la Buftea și apoi ca 
realizator al filmelor 
„Despre o anume feri
cire" și „Tată de du
minică") și cu o me
reu reafirmată vocație 
pentru filmul de ac
tualitate. Dar, deși 
noul film are anumite 
calități, ideile sale 
nu-și găsesc o expre
sie suficient de clară 
și de convingătoare. 
Regia, decupajul regi
zoral .puteau 
mai pregnant în 
re, cu mijloace speci
fice, sugestiile

riului. Or, în locul u- 
nor conflicte autentice, 
vii, narațiunea cinema
tografică propune ade
seori episoade compu
se și înlănțuite parcă 
din „necesități de de
monstrație" — oferind 
o imagine schematică, 
exterioară a realități
lor umane pe care le 
evocă. în rolul doc
torului Pavel, Radu 
Beligan contracarea
ză, în parte, cu talen
tul său. unilateralita
tea „negativă1” a per
sonajului, asupra că
ruia se revarsă, în a- 
ceeași zi. un adevărat 
torent de acuzații, prea 
grave și prea nume

Teodor 
de / 

învederează 
l cu- 

al regizorului 
Constantines cu, 

cu o bogată 
platou

pune 
valoa-

scena-

, ■ ■ 1 
roase pentru a putea 
fi „preluate" de un 
singur om.... Cantita
tea nu devine, aici, ca
litate, ci dimpotrivă : 
stoicismul cu care în
casează cele mai infa
mante reproșuri din 
partea fiicei sale, a 
fostei soții, a colegu
lui fost prieten, a fiu
lui unui nou prieten, 
a fratelui său — și 
asta în decursul cîtor- 
va ore — îl adu
ce pe Pavel în pos
tura de victimă... E- 
xistă și un al doilea 
personaj principal, un 
taximetrist care a vă
zut și știe multe — în
soțitorul de o zi al 
doctorului Pavel. Este 
tipul eminamente „po
zitiv" de astă dată — 
și care întruchipează 
tocmai acele virtuți ce 
lipsesc opusului său. 
Toma Caragiu creează 
cu farmec rolul șofe
rului mucalit și filo
zof — dar personajul 
impune nu prin el în
suși, ci mai ales prin 
personalitatea inter
pretului său. Pelicula 
se sprijină, decisiv, pe 
forța acestor doi mari 
actori, a căror pre
zentă constituie prin-

cipalul punct de atrac
ție al noii producții a 
Casei de filme nr. 3.

Structură acestui 
film în. care, se vor
bește despre întîm- 
plări petrecute altăda
tă, dincolo de ecran, 
poate constitui în ge
nere un handicap 
pentru interpreți, con- 
strînși să se limiteze 
la conturarea stati
că, ilustrativă a unor 
portrete. Cu atît mai 
mult ținem să mențio
năm — fie și în treacăt 
— relieful personajelor 
schițate de Valeria Ga- 
gialov, de Micaela Ca
racas sau de George 
Constantin, de Colea 
Răutu. Ica Matache, 
Eugenia Bosinceanu, 
pe scurt, calitatea în
tregii distribuții.

Este bună imagi
nea semnată de ope
ratorul Dumitru Cos- 
tache-Foni, mai rigu
roasă parcă decît 
filmul „Tată de 
minică", de o 
expresivitate în 
prinderea ambiantei 
cotidiene, ca și în ca
racterizarea peisaju
lui uman.

în ce privește fil
mul ca atare, nu 
ne-am referit la deta
lii, la existenta 
episoade 
(în garajul 
bunăoară), 
coincidente 
tive (fiul 
tului, care fusese „în- 
timplător" elevul doc
torului Pavel... etc.). 
N-am enumerat nici 
secvențele cele mai 
reușite, după cum nu 
ne-am ocupat de toa
te aspectele, atît de 
complexe, ale rea
lizării cinematografi
ce. Am considerat ne
cesar să semnalăm li
mitele de fond amin
tite, cu. convingerea că 
în acest fel am putea 
stimula ambiția, exi
gența și, respectiv, a- 
firmarea 
cludentă 
zator cu.
resurse.

în 
du- 

sobră 
sur-

unor 
parazitare 

„Getax", 
a unor 
ostenta- 

taximetris-

tot măi con- 
a unui reali- 
incontestabile

D. COSTIN
Constantin PRIESCU

(Urmare dm pag. I)
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de... ! Să știi 
te propun pentru facultate 
dacă nu-ți schimbi felul de 
viață !“ M-am înșelat, A- 
vea talent, dar nu știam cit 
poate munci. Si mi-a dove
dit-o. A ajuns inginer și 
încă unul dintre cei mai 
buni... Dar de Petre Pleșo- 
ianu ați auzit ? Dacă nu, o 
să auziți că are o invenție 
care, deși așteaptă cam de 
mult timp să fie omologată 
și aplicată, va face oarecare 
vîivă. E din cei care mi-a 
trecut prin mîini și au re
zistat la toate ■ încercările.

— Sînt grele aceste încer
cări, tovarășe Dragomi- 
rescu ?

— Depinde. Să nu te-aș- 
tepți să-ți arăt întotdeauna 
cum să faci. Mulțumește-te 
să-ți spun că e greșit cum 
ai făcut și te invit să cauți 
soluția. Să-ți bați capul. Să 
mori de ciudă că nu ți se 
dă totul de-a gata. pe . tavă. 
Cei care așteaptă să lise 
servească numai așa. ce să 
mai vorbim I Pregătirea ca
drelor depinde nu 
de condițiile oferite, 
noi — cine nu știe 
foarte bune, ci în 
rînd de om, de efortul, de 
ambițiile lui. Structurile 
sint create, cadrul legal e- 
xistă și trebuie să-1 aplicăm

cu și mai multa tărie, cali
ficarea se poate obține in 
diferite feluri, de la școala 
profesională la ucenicia la 
locul de muncă și pînă la fa
cultatea fără frecventă. Sta
tul cheltuiește bani destui. 
Ați calculat . vreodată cit 
costă pregătirea unui om ?

Mașinile-unelte. mo
bile. Vedeți, în secția a- 
ceasta de utilaje complexe 
noi producem adevărați gi- 
ganți. Colosul acesta poate 
scoate și încărca din mine
le de suprafață 140 de va
goane într-o oră. Poate for
ma un depozit uriaș cu a-

ETICA MUNCII in fapte și opinii

DĂRUIRE

nu-și dă seama că prin corn- . 
portarea sa aduce daune nu 
unei singure persoane sau u-l 
nei singure instituții, ci nouă, 
tuturor, obștii, statului nostru 
însuși.

Munca de educație cu acest

numai 
care la 
— sînt 
primul

Iată de ce sintem datori să 
fructificăm la maximum, în 
cazul fiecărui cadru nou 
care intră pe porțile indus
triei, condițiile oferite. în 
materie de om n-avem 
dreptul la nici un rebut.

. Pretutindeni e nevoie de 
muncitori și specialiști ca
pabili, cu o înaltă calificare 
— și trebuie să-i creăm, dă- 
ruindu-le tot ce avem mai 
bun în noi. Dacă vreți, pen
tru mine asta este o „obse
sie" de-o viață.

■ — Și ca inventator, care 
e „obsesia" dumneavoas
tră ?

nu uităm, se „repară" cu 
multe eforturi financiare) 
sînt săvîrșite la adăpostul 
toleranței publice. „Treaba 
lui, el strică, el răspunde" — 
mai spun unii. Desigur, fie
care răspunde de propriile

ceeași viteză. Dacă vreți, . 
poate muta munții din loc. 
Acesta poate descărca prin 
colburtor — adică prin an
corare hidraulică și răstur
nare — un vagon de 40 de 
tone in numai trei minute. 
Acum vreo trei ani, cînd 
am primit comanda să rea
lizăm primul exemplar, 
ne-am bătut capul cu exe
cuția 'ui vreo nouă luni. A- 
cum întregul ciclu de fa
bricație pentru un astfel de 
colos, de la A la Z. nu de
pășește trei luni.

— Știu că aveți un bre
vet...

— Da. pentru mașina de 
rectificat batiuri fără ca 
mașinile-unelte să fie scoa
se de pe postamente. Tot o 
chestiune/de adaptare la , 
cerințele mobilității în teh
nică.

— Ce brevet v-ați mai 
dori ?

— Unul care , nu se poate 
acorda. Acela de format oa
meni. Sarcinile care ni se 
pun acum, in noul cincinal, 
al. afirmării revoluției teh- 
nieo-științifice, nu sînt de
loc ușoare. Și ele nu sînt 
numai tehnice, ci, deopotri
vă, de ordin uman. Ca să le 
faci cu adevărat față tre
buie să fii pătruns de spirit 
novator, de dorința de au- 
todepășire — într-un cu- 
vînt, așa cum se arată în 
Codul etic al partidului 
nostru, să ai o conștiință 
înaintată. De muncitor co
munist. Asemenea oameni 
avem datoria să formăm, 
capabili să preia sarcini și 
mai grele, cu sentimentul 
că o fac pentru ei. pentru 
țară.

...Asemenea pedagogi-co- 
muniști, care predau prac
tic, prin exemplul lor perso
nal de dăruire la „catedra" 
de etica muncii, constituie 
prin aceasta o garanție a 
calității schimbului de mîi- 
ne !

într-un oraș nou — cum este 
Gheorghe . Gheorghiu-Dej — 
construcția de locuințe va cu
noaște și în acest an o puter

nică dezvoltare

Foto : E. Dichiseanu

t V
PBOGKAMUL I
Teleșcoală.
Reportaj TV. Povestiri despre 
tractorul românesc.

10,29 Teatru scurt : „Viitoarea". 
Producție a studiourilor de 
televiziune din Bratislava.

11,00 Artă plastică.
11,20 ......... ' '
11,45
11,55
16,00
16,35
17,00
17,05

9,00
10,00

Din melodiile anului 1975. 
Stagiune de poezie TV 1978. 
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba rusă. 
Telex.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

17,15 Ateneu popular TV.
18,00 - — ------ ------------ -Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
Tragerea Pronoexpres. 
Un disc pe 625 de linii. 
Tribuna TV.
1001 de seri.

18.30
18,40
18,55
19,20
19.30 Telejurnal.
20,00 _ '
20.30

ță, tot ceea ce le prisosește 
prin casă și prin buzunare. 
E adevărat, cei mai mulți 

. dintre cetățeni dau, volun
tar, ori de cîte ori este ne
voie, o mină de ajutor mu
nicipalității : îngrijesc zone-

Dumneata erai de fata;
ai intervenit?"

cele spuse' de Lucian Mate- 
escu. tehnician la I.T.B.. și 
din cîte am văzut și auzit noi 
pe parcursul raidului, ne-am 
dat seama că mai sint — și 
încă destui — cei . caro con
sideră întreprinderile presta
toare de servicii un fel de 
sac fără fund, un fel de „bo
gătaș" cu mina largă, gata să 
plătească pagubele 
totală inconștiență.

„Plătește I.T.B.-ul !“. S-au : 
„Plătește C.F.R.-ul I". 
„I.C.R.A.L.“-ul. sau... 
gîndește astfel are 
dînci in educația civică, nici

făcute cu

sau
Cine 

fisuri a-

Opinia publică și unele practici 
contrare normelor de civilizație

soi de oameni nu este ușoa
ră. dar devine și mai grea 
dacă cei care știu să păstreze 
bunul obștesc, care iubesc 
ordinea și disciplina nu in-' 
te'rvin. luînd atitudine fermă, 
de la caz la caz. sancționînd 
prin oprobriul public orice 
act străin eticii noastre. Pen
tru că. într-adevăr, uneori 
fapte reprobabile (care, să

fapte, dar în cazul nostru 
„treaba lui" este și a noas
tră, pentru că e vorba de 
bunuri obștești de care ne fo
losim cu toții și pe care tre
buie să le păstrăm ca pe bu
nurile noastre proprii.

E treaba noastră și atunci 
cind alți cetățeni urîțesc- 
fața orașului, aruneînd pe 
străzi dintr-o rea obișnuin-

le verzi, sapă, curăță pomi, 
sădesc flori, fiecare dorind 
să-și vadă orașul unde mun
cește și trăiește mai fru
mos. mai bine gospodărit. 
Oricare dintre noi poate ve
dea insă, chiar in jurul unor 
blocuri noi de locuințe. în 
stațiile de tramvaie (mai 
ales la intersecții) și pe 
străzi, ghemotoace de hîrtii. 
resturi de ambalaje, cutii de 
chibrituri ș.a.m.d. Unii cetă
țeni aruncă în stradă chiar 
gunoaiele de prin curte, res-

turile menajere, apa murda
ră. Cine nu l-a văzut pe ce
tățeanul nostru binecunos
cut care la urcarea in tram
vai aruncă pe trotuar țigara 
aprinsă, iar la coborîre — bi
letul de tramvai ? La cine
matograf mănincă semințe 
și aruncă pe jos cojile, iar 
în parcul public calcă pe 
spatiile verzi ?

în general, față de aseme
nea situații, autoritățile își 
fac datoria : acționează sis
tematic pentru întronarea 
unui climat de ordine și dis
ciplină cetățenească, penali
zează, material abaterea de 
la conduita civică. Evident 
însă, că nu se poate pune 
cîte un controlor pe urmele 
fiecărui individ certat cu 
normele de comportament 
civic ! De aceea, se impune 
ca, alături de aplicarea co
respunzătoare a deciziilor 
consiliilor populare, noi, ce
tățenii. acea majoritate co- 
virșitoare, să ne manifestăm 
mai activ opinia împotriva 
oricăror fapte 
care ne 
material,
neori frumosul.
cotidian, din orașul in care 
trăim.

reprobabile, 
lezează moral și 
care pătează u- 

obișnuitul

Gh. GRAURE

A 22,00
22,10

20,00
20,20

21,00
21,05
21,35

Revista economică TV. 
Telecinemateca. Ciclul „Un 
mare actor" — Vtaceslav Ti
honov : „Omul de dincolo". 
Muzică ușoară românească. 
24 de ore.
PROGRAMUL II
Studio ”76i
Intilnire cu Elena Patrichl, 
Marilena Marinescu, Ion Frl- 
gioiu, Lucia Țlbuleac, Nicolae 
Urdăreanu • — 
la Teatrul 
nard" din 
Telex.
Telerama.
Roman-foileton : „Forsyte
Saga". Episodul VI.

și Elena Gaia de 
muzical „N. Leo- 

Galați.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 februarie. în țară : Vremea 
va continua să se încălzească ușor, 
mai ales in vestul țării. Cerul va fi 
temporar acoperit. Pe alocuri. în ju
mătatea de nord-a tării, se vor sem
nala precipitații slabe, îndeosebi sub 
formă de ninsoare-, Vintul va prezen
ta intensificări in zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 16 și minus 8 grade in ju
mătatea de est, izolat- mai coborîttl 
în. depresiuni, și între minus 8 și zero 
grade în rest. Temperaturile maximo 
vor oscila între minus 5 și plus !} 
grade. Se va produce-ceată mai. ale» 
in a doua parte a • intervalului. îu 
București : Cerul va fi temporar no- 
ros. Vint slab pînă ,1a potrivit. Tem
peratura va crește ușor. Dimineața și 
seara ceață.
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PREȘEDINTELE IIIICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT SCRISORILE OE ACREDITARE 
a ambasadorului Republicii Populare 

Democratice a Yemenului

Primire la primul ministru al gmilni

(Urmare din pag. I)
Luînd cuvîntul in cadrul ceremoniei 

de prezentare a scrisorilor de acredi
tare, ambasadorul ALI SALEM LA- 
WAR a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald mesaj de salut din 
partea președintelui Consiliului Pre
zidențial, Salem Robaya Aii. a guver
nului și «poporului Republicii Popu
lare Democratice a Yemenului. Ară- 
tind că poporul și Guvernul Repu
blicii Populare Democratice a Yeme
nului urmăresc cu atenție transfor
mările și realizările economice și so
ciale ale Republicii Socialiste Româ
nia, vorbitorul a spus :

„îmi exprim satisfacția în legătură 
cu dezvoltarea importantă pe care au 
cunoscut-o, în perioada care s-a scurs, 
relațiile dintre popoarele și guvernele 
noastre, dezvoltare reflectată și în 
schimbul de vizite de delegații. Acest 
fapt oglindește dorința sinceră a po
porului'nostru și a conducerii sale de 
a lărgi și adinei aceste relații în folo
sul popoarelor și țărilor noâstre, aî 
cauzei păcii și progresului, al înflo
ririi. țărilor care luptă împotriva im
perialismului".

Referindu-se la eforturile poporului 
tării sale de a-și asigura dezvoltarea 
economica-socială de sine stătătoare 
și arătînd, în acest context, că „oa
menii muncii din Yemenul democra
tic acționează cu consecventă pentru 
îndeplinirea obiectivelor planului 
cincinal care urmăresc îmbunătățirea 
nivelului lor de viață", ambasadorul 
R.P.D. a Yemenului a spus :

„Poporul nostru se bazează pe re
sursele și posibilitățile proprii și pe 
colaborarea cu frații și prietenii din 
țările socialiste, care au acordat și 
acordă sprijin și ajutor poporului 
nostru pentru dezvoltarea economiei 
naționale și apărarea cuceririlor re
voluționare".

în continuare, ambasadorul R.P.D. 
a Yemenului a spus :

„Poporul nostru dă o înaltă prețui
re atitudinii pozitive a Republicii So
cialiste România frățești față de re
voluția din țara noastră".

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, el a arătat că țara 
sa' apreciază poziția României pri
vind soluționarea conflictului. și in
staurarea unei păci trainice și drep
te în această zonă. „De asemenea — 
a spus ambasadorul — poporul nostru 
apreciază poziția Republicii Socia
liste România care are la bază sus

a ambasadorului Regatului Lesotho
(Urmare din pag. I)

în cadrul alocuțiunii rostite cu pri
lejul prezentării scrisorilor, ambasa
dorul MOOKI VITUS MOLAPO a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu călduroase urări din par
tea regelui Moshoeshoe al II-lea. șeful 
statului Lesotho.

„Guyejnul..și .poporul.din Lesotho. 
— a spus vorbitorul — acordă o 
înaltă prețuire recentei sale prietenii 
cu România,, fiind hotărîte să o trans
pună în viată printr-o cooperare rod
nică și reciproc avantajoasă, în toate 
domeniile. Marile realizări obținute 
de România, sub conducerea înțeleap
tă a Excelentei Voastre, în domeniul 
progresului economic, social și cultu
ral, intr-o perioadă de timp scurtă, 
constituie o inestimabilă sursă de 
inspirație pentru Lesotho în efortu
rile sale pentru a-și asigura o dez
voltare mai rapidă".

în continuare, ambasadorul Rega
tului Lesotho a spus :

„în ciuda distanței mari care des
parte cele două țări ale noastre, noi 
ne simțim totuși apropiați unul de 
altul în sensul că sintem deopotrivă 
atașați idealurilor de pace, libertate 
și prosperitate. Ca țări în curs de 
dezvoltare. Lesotho și România sînț 
interesate să-și concerteze și să-și 
sporească eforturile pentru a contri
bui la crearea unei ordini noi. mai 
drepte, în domeniul relațiilor interna
ționale. Este apreciat rolul jucat de 
România în promovarea cauzei des
tinderii în Europa ca și sprijinul său

• SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT*
Jocurile Olimpice de iarnă în cîteva rînduri
INNSBRUCK 10 (Agerpres). — 

Surpriza celei de-a șaptea zile a 
Jocurilor Olimpice de iarnă a fost 
furnizată de schiorul elvețian Heini 
Hernmi. cîștigător al medaliei de 
aur în proba masculină de slalom 
uriaș.

Cîștigătorul primei manșe, italia
nul Gustavo Thoeni. căruia admira
torii îi prevedeau o victorie netă, a 
terminat cea de-a doua manșă pe 
locul opt, la 2”58/100 de cîștigător !

★
Proba de 500 m, prima din ca

drul concursului masculin de pati
naj viteză, s-a desfășurat la „Olym
pia Stadion" și a avut ca învingă
tor pe sportivul sovietic Evgheni 
Kulikov (39”17/100). cel care anul 
trecut a stabilit pe această distanță 
excepționalul record mondial de 37”. 
Pe locul secund. Valeri Muratov 
(U.R.S.S.). Un rezultai meritoriu a 
obținut tinărul patinator american 
Daniel Immerfall, care a cucerit 
medalia de bronz.

★
44 de schioare din 13 țâri au 

luat startul în dificila cursă de 10 
km fond. întrecerea a constituit o 
reeditare a cursei de 5 km, în dis
puta pentru medalia de aur fiind 
angajate Raisa Smetanina (U.R.S.S.) 
și Helena Takola (Finlanda). De 
data aceasta a cîștigat campioana 

ținerea aspirațiilor popoarelor arabe 
la suveranitate, dezvoltare indepen
dentă și pace".

Prezentîndu-și scrisorile de acredi
tare, ambasadorul R.P.D. a Yemenu
lui a exprimat hotărîrea sa de a ac
ționa, în cadrul misiunii ce i s-a în
credințat, pentru extinderea relațiilor 
de colaborare dintre cele două țări 
și popoare.

A luat apoi cuvîntul . tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România. 
Mulțumind pentru mesajul prietenesc 
ce i-a fost adresat, președintele 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rîndul său, președintelui Consiliului 
Prezidențial al Republicii Populare 
Democratice a Yemenului cordiale 
urări de sănătate și fericire, de pro
gres și pace pentru poporul sud-ye- 
menit prieten.

„Sint bucuros să subliniez — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că, în ultimii ani, între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democratică a Yemenului 
se dezvoltă relații prietenești, bazate 
pe stimă și respect reciproc, în folo
sul ambelor noastre popoare, al cau
zei păcii și colaborării internațio
nale".

„România a spus în continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — acor
dă o atenție deosebită extinderii și 
consolidării raporturilor sale de co
laborare și solidaritate , cu tinerele 
state care și-au cucerit independenta 
națională și au pășit pe calea dez
voltării economico-sociale de sine 
stătătoare. Acesta este 'temeiul pen
tru care poporul român, ferm aiao-'l 
idealurilor de libertate a popoarelor, 
și-a manifestat sprijinul său — mo
ral, politic și material — față de 
Yemenul democrat, încă de la în-i 
ceputul .existenței sale ca stat liber și! 
independent. Ne bucurăm sincer de 
realizările obținute de poporul sud- 
yemenit, sub conducerea Organizației 
politice unificate a Frontului Na
țional. în întărirea unității sale poli
tice și în propășirea soci'al-economică 
independentă a țării sale".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Ca țări în curs de dezvoltare. Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară-Democratică a Yeme
nului sînt profund interesate să con
lucreze tot măi strîns, să dezvolte o 
largă colaborare și cooperare între 
ele și, totodată, șă-și aducă, îm

activ dat luptei de eliberare purtate 
de popoarele asuprite din lume. Desi
gur. nicicind nu va putea exista pace 
în lume atit timp cit unii membri ai 
rasei umane continuă să sufere bruta
litatea și umilința colonialismului și 
neocolonialismului. a discriminării 
rasiale".

în încheiere, ambasadorul Regatu
lui Lesotho a subliniat hotărîrea sa 
de a contribui la promovarea bune
lor relații, de înțelegere și cooperare, 
intre cele două țări.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. Mul
țumind pentru mesajul ce i-a 
fost transmis. ■ președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la, rîndul său, 
șefului statului Lesotho cordiale 
urări de sănătate și fericire, de pro
gres și prosperitate pentru poporul 
lesothian prieten.

„România și Lesotho — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
sînt profund interesate să dezvolte o 
strînsă colaborare între ele. care să 
servească progresului lor economic 
multilateral, valorificării bogățiilor 
lor naționale, cauzei generale a păcii 
și cooperării internaționale. România 
promovează ferm în relațiile sale cu 
alte state principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, ale 
respectării riguroase a dreptului fie

sovietică, la numai... 87 sutimi de se
cundă 1

★
Sportivii din R.D. Germană Hans 

Rinn și Norbert Hahn au terminat 
învingători în proba masculină de 
săniuțe două persoane.*

Au început întrecerile probei in
dividuale feminine de patinaj artis
tic. După desfășurarea figurilor im
puse. pe primul loc al clasamentu
lui se află sportiva vest-germană 
Isabel de Navarra, cu 46,40 puncte, 
urmată de americana Dorothy Ha
mill — 46,24 puncte și olandeza 
Dianne de Leeuw — 45,64 puncte.*

în turneul de hochei pe gheață 
(grupa A), selecționata Cehoslovaciei 
a întrecut cu scorul de 7—1 (3—1, 
1—0, 3—0) reprezentativa Poloniei. 
O surpriză a furnizat echipa S.U.A., 
care a cîștigat la limită, cu 5—4 
(2—0. 1—2, 2—2), meciul cu formația 
Finlandei.

în programul zilei de astăzi figu
rează finalele în probele de ștafetă 
masculină de 4X10 km (schi fond), 
5 000 m masculin (patinaj viteză), 
slalom special femei (schi alpin) și 
proba individuală masculină la pati
naj artistic.

în grupa secundă a turneului de 
hochei pe gheață, selecționata Româ
niei întîlnește formația Bulgariei. 

preună cu celelalte state, contribu
ția activă, la abolirea vechilor rela
ții de inechitate și asuprire, a po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, la promovarea unor 
raporturi noi, de egalitate, respect 
și avantaj reciproc intre toate po
poarele, indiferent de mărimea și o- 
rinduirea lor. Republica Socialistă 
România militează perseverent pen
tru instaurarea unei noi ordini e- 
conomice și politice internaționale, 
pentru lichidarea subdezvoltării și eli
minarea decalajelor dintre nivelurile 
de dezvoltare ale statelor, pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și alege liber drumul dezvol
tării economico-sociale. fără nici un 
amestec din afară, de a-și concen
tra toate resursele pentru accelerarea 
înaintării pe calea progresului și ci
vilizației".

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Republica Socialistă România se 
preocupă in mod deosebit și mili
tează activ pentru solutionarea po
litică a conflictului din Orientul Mij
lociu și instaurarea unei păci juste 

, și durabile în această zonă, prin re
tragerea Israelului din toate terito
riile ocupate în 1967, realizarea aspi
rațiilor legitime ale poporului pales- 
tinean — inclusiv a dreptului de 
a-și crea un stat propriu indepen
dent — asigurarea dezvoltării libere 
și independente a tuturor popoare
lor din regiune".

Exprimind convingerea că există 
toate condițiile ca ■ România și Re
publica Populară Democratică a Ye
menului să dezvolte, in viitor, o 
colaborare tot mai rodnică atît pe 
plan bilateral cît și în domeniul vie
ții internaționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului sud- 
yemenit mult succes în îndeplinirea 
misiunii ce i s-a încredințat.
. După primirea scrisorilor de acre
ditare, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire cordială 
și prietenească cu ambasadorul 
R.P.D. a Yemenului. Aii Salem 
Lawar.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

cărui popor de a fi stăpin pe destine
le sale, de a-și alege liber drumul 
dezvoltării sale economico-sociale".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat: „Țara noastră 
își extinde permanent raporturile 
sale cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate. — aceasta în- 
scriindu-se în politica generală a 
tării noastre de solidaritate cu sta
tele care se pronunță pentru o dez
voltare de sine stătătoare, pentru 
progres și pace în lume. Considerăm 
că este imperios necesară lichidarea 
subdezvoltării, a marilor decalaje 
dintre state, instaurarea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, bazată pe egalitate și echitate, 
care să favorizeze progresul tuturor 
statelor și, în primul rînd. al celor 
rămase în urmă".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
succes în îndeplinirea misiunii încre
dințate’ și l-a asigurat de sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului ro
mân și al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii So
cialiste România s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească cu 
■ambasadorul Regatului Lesotho, Mo- 
oki Vitus Molapo.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbire au 
participat George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

La Belgrad, s-au desfășurat lucră
rile Comitetului balcanic de box, la 
care au participat delegați ai fe
derațiilor naționale din Balcani. Cu 
acest prilej, s-a stabilit ca ediția a 
doua a campionatului balcanic pen
tru tineret să aibă loc în acest an 
în Rorhânia. la Brăila (24—28 au
gust). Campionatul balcanic pentru 
seniori va fi organizat anul acesta 
la Zagreb, între 3 și 7 iunie, de fe
derația iugoslavă.*

Amatorii de gimnastică din Capi
tală vor avea prilejul să urmărească 
sîmbătă și duminică în Sala sportu
rilor Floreasca întîlnirea amicală 
dintre echipele feminine ale Româ
niei și Angliei. Echipa țării noastre 
va alinia cea mai bună formație în 
frunte cu campioana europeană Na
dia Comăneci, Alina Goreac, Teo
dora Ungureanu etc.★

După desfășurarea a patru runde, 
in turneul international de șah de la 
Malaga conduce marele maestru a- 
merican Robert Byrne, cu 3.5 puncte, 
urmat de compatriotul său Christian
sen — 3 puncte și Florin Gheorghiu 
(România) — 2,5 puncte. Al doilea 
șahist român participant la acest 
turneu, Victor Ciociltea, ocupă locul 
șapte, cu 2 puncte.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit marți pe Gheorghi 
Pankov, ministrul industriei chimice 
al Republicii Populare Bulgaria.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc Cu acest prilej au fost analizate 
modalitățile de extindere a coope
rării economice, industriale și teh- 
nico-științifice dintre România și 
Bulgaria, îndeosebi în domeniile/ 
chimiei și petrochimiei.

Primire Ia Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, marți după-amiază, pe Ale
xander Kopec, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini al R. P. Po
lone.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o ambianță caldă, tovă
rășească, a fost exprimată satisfac
ția pentru dezvoltarea rapidă pe care 
o înregistrează raporturile economice

Cronica zilei
Marți după-amiază s-a înapoiat de 

la Paris delegația Partidului Comu
nist Român, formată din tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Vasile Șandru, adjunct de 
șef de Secție la C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al Partidului Co
munist Francez.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost îritimpinată de to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

La plecarea din Paris, delegația a 
fost salutată de tovarășii Jean Col
pin. membru al Biroultii Politic, se
cretar al C.C. al P.C.F., Rene Le 
Guen. membru al Comitetului Cen
tral al P.C.F., Parfait Jans, deputat 
în Adunarea Națională Franceză.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Paris, Constantin Flitan.

★
Marți după-amiază. tovarășul Ște

fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., â primit pe 
Vladimir Ziska/ adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. care, Ia invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

La primirea desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, ap fost 
discutate probleme ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor tradiționale 
dintre popoarele român și ceho
slovac, a legăturilor de colaborare 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste a Uniunii Birma- 
ne. U Hla Phone, â trimis minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România o telegramă 
de mulțumire pentru felicitările a- 
dresate cu prilejul Zilei naționale a 
Birmaniei.

★
Delegația română, condusă de Ni

colae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat Ia Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternationale, care a participat la lu
crările celei de-a treia reuniuni mi
nisteriale a „Grupului celor 77“, des
fășurate la Manila, s-a înapoiat, marți 
seara, in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Marin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
lor ce lucrează nemijlocit în pro
ducție, celoi" care realizează efectiv 
bunuri materiale, cu atît mai mult 
va spori avuția națională, va crește 
venitul national și, implicit, bună
starea întregului popor.

Succesele importante ale cincina
lului 1971—1975 ar' fi fost, fără în
doială, și mai mari dacă nu s-ar fi 
manifestat unele neajunsuri în or
ganizarea producției și a muncii, în 
folosirea utilajelor și a timpului de 
lucru. Lichidarea unor asemenea 
deficiente, perfectionarea organiză
rii producției și a muncii consti
tuie o cerință majoră, o condiție e- 
sențială a îndeplinirii cu succes a 
noului cincinal. în concepția parti
dului nostru, cincinalul revoluției 
tehnico-științifice nu înseamnă nu
mai ridicarea gradului de dotare a 
întreprinderilor cu tehnică modernă, 
ci include, ca o parte inte
grantă, organizarea superioară, 
rațională a producției și a muncii. 
Numai printr-o bună organizare se 
poate asigura folosirea eficientă a 
mijloacelor de producție, a mașini
lor și utilajelor, se poate asigura 
ritmicitatea producției, se pot evita 
munca în asalt, la sfîrșit de lună 
sau de. an, ori depășirea timpului 
normal de lucru. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
există toate condițiile. cincinalul 
este astfel întocmit îneît, printr-o 
organizare chibzuită — asigurîn- 
du-se buna pregătire și aprovizio
nare a producției. întărirea ordinii 
și disciplinei în muncă — sarcinile 
de plan pot fi îndeplinite în cadrul 
programului normal și legal de lu
cru.

în cincinalul trecut s-au obținut 
progrese însemnate în dezvoltarea 
intensivă a agriculturii. în pofida 
condițiilor climatice nefavorabile, a 
inundațiilor și secetei din această 
perioadă, agricultura a realizat o 
producție cu peste 25 la sută mai

La întrevedere au participat Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimice, Ion M. Nicolae, adjunct al 
ministrului industriei chimice, și 
Mircea Georgescu, adjunct al secre
tarului Consiliului de Miniștri.

A fost de față Ivan Abagiev, am
basadorul Bulgariei la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de caldă 
cordialitate.

dintre cele două țări și s-au exami
nat modalitățile de extindere și 
adîncire a cooperării româno-polone- 
ze în domeniul construcțiilor de 
mașini.

Au participat loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, și Ion Iosefide, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini.

Au luat parte Edward Meisner, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Construcțiilor de Mașini al R. P. Po
lone, și Wladislaw Wojtasik, amba
sadorul acestei țări la București.

Cum sprijinim consiliile populare
(Urmare din pag. I) 
în prezent, un îndreptar cotidian de 
lucru.

Avem o puternică bază tehnico- 
materială a agriculturii județului, au 
fost puse in funcțiune două mari sis
teme de irigații, un al treilea fiind în 
curs de realizare. A sporit substanțial 
parcul de tractoare și mașini agricole, 
cantitatea de îngrășăminte încorpo
rate în sol. Toate acestea, alături de 
îmbunătățirea organizării muncii și 
generalizarea formelor stimulatorii de 
retribuire aa cooperatorilor, au asigu
rat dezvoltarea producției agricole 
vegetale și gnimale, în anul 1975 ob- 
tinindu-se, în pofida condițiilor cli
matice capricioase, cea mai mare pro
ducție de grîu din istoria județului, 
iar la porumb, sfeclă de zahăr și alte 
culturi — producții ce întrec cu mult 
nivelul primului an al cincinalului. 
Avem cooperative agricole, precum 
cele de la Poiana Mare, Bîrca, Va
lea Stanciului, Amărăștii de Jos, Ple- 
nița, Maglavit și din alte comune, ale 
căror rezultate le situează printre 
unitățile fruntașe pe țară.

Beneficiind în continuare de spriji
nul statului cu fonduri de investiții 
și credite, agricultura județului își va 
spori substanțial gradul de mecani
zare și chimizare, creîndu-se premise 
favorabile pentru creșterea produc
țiilor medii la grîu. porumb, sfeclă de 
zahăr. Pe această cale se va asigura 
baza de materii prime pentru indus
tria, alimentară, care valorifică resur
sele din zonă — una din ramurile 
industriale principale ale Doljului. 
Suprafața irigată va crește conside
rabil prin crearea unor sisteme noi 
ca Nedeia-Măceșu, Cujmir-Plenița 
și altele. Se vor efectua ample lucrări 
de îndiguiri, desecări, corectarea 
cursului unor ape interioare.

în cincinalul încheiat, prin investi
țiile materializate, prin extinderea 
mecanizării și organizarea superioară 
a muncii s-a adîncit și mai 
mult procesul de modernizare și 
concentrare a producției zootehnice, 
astfel incit în prezent întreaga pro
ducție de carne de bovine, porcine și 
pasăre, de. lapte și ouă se realizează 
în unități moderne, specializate, în 
veritabile complexe de tip industrial, 
ceea ce va face ca în anul 1976 pro
ducția zootehnică să sporească 
substanțial.

în legătură directă cu sistemati
zarea, avem în atenție cu prioritate 
problema gospodăririi cu cea mai 
mare strictețe a pămîntului. prin 
restrângerea perimetrelor construibile 
și protejarea terenurilor agricole, 
menținerea și creșterea potențialului 
productiv al pămîntului. Astfel, prin 
lucrările de îndiguiri, desecări, eli
minarea drumurilor, construcțiilor și 
amenajărilor .de prisos, în județ ur

mare decît în cincinalul 1966—1970. 
Cu toate acestea, rezultatele obți
nute nu pot fi considerate cores
punzătoare eforturilor mari făcute 
de stat în acest domeniu. Pentru a 
obține producțiile vegetale și ani
male sporite prevăzute în actualul 
cincinal, se impun eforturi perseve
rente pentru accelerarea procesului 
de mecanizare și chimizare a pro
ducției, pentru extinderea irigații
lor ; este sarcina tuturor oameni
lor muncii din agricultură, a tutu
ror locuitorilor satelor să gospodă

CINCINALUL ÎNCHEIAT CU SUCCES
rească cît mai rațional pămintul, 
să întărească ordinea și disciplina 
în muncă, să execute toate lucră
rile la timp și în condiții' de bună 
calitate.

Marile. progrese obținute în dez
voltarea economică a tării sînt in
disolubil legate de marele volum 
de investiții realizat — de 544,7 mi
liarde lei, mai mult decît în 
întreg deceniul 1961—1970. Cele 
peste 2 250 de obiective și capaci
tăți productive importante, date 
în exploatare în această peri
oadă, au implantat puternic, cu 
prioritate în zonele mai puțin dez
voltate. forțe de producție moder
ne. ceea ce a determinat însemna
te succese în ridicarea economică 
și socială armonioasă a tuturor ju
dețelor țării. Oamenii muncii s-au 
convins și mai mult din experiența 
ultimului deceniu că alocarea unei 
părți însemnate — 34 la sută — din 
venitul național pentru fondul de 
dezvoltare este singura cale în 
măsură să asigure accelerarea pro
gresului economic, creșterea mai 
rapidă a venitului national și, im
plicit, a fondului de consum, ridi
carea continuă a standardului de

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru urările ce mi le-ați adresat cu ocazia zilei mele de 
naștere și vă pot asigura că nu voi precupeți nici un efort pentru strîngerea 
relațiilor de prietenie care unesc cele două țări ale’ noastre.

VALERY GISCARD D'ESTAING
Președintele Republicii Franceze

în legătură cu modernizarea 
învățămintului superior
Un decret al Consiliului de Stat

Recent, Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a emis un 
decret privind înființarea, organiza
rea și funcționarea unităților de pro
ducție, cercetare, proiectare și ser
vicii pentru integrarea învătămîntului 
superior cu producția și cercetarea 
științifică. Se asigură astfel crearea 
cadrului organizatoric și juridic me
nit să contribuie la perfecționarea și 
accelerarea procesului de moderniza
re a învătămîntului superior în spi
ritul sarcinilor și documentelor de 
partid.

Astfel, se prevede. constituirea de 
unități de producție, cercetare, pro
iectare, șantiere, loturi, linii-pilot, 

mează să crească anual suprafața 
agricolă și arabilă. Totodată, măsurile 
îndreptate spre raționalizarea peri
metrelor construibile vor face ca în 
viitor importante suprafețe de teren 
să intre treptat în circuitul produc
ției agricole. Avem în curs de înfăp
tuire un program județean pentru 
realizarea de solarii și tunele în gos
podăriile populației, acțiune in care 
sînt angrenați cu răspunderi '"pre
cise activiști de partid și de 
stat de la comune și în care se 
acordă cetățenilor sprijin constînd 
din materiale . de construcție, în
grășăminte chimice și asistență teh
nică permanentă. în același timp, 
acordăm un sprijin permanent con
siliilor populare- în acțiunile lor de 
impulsionare a creșterii animalelor 
în gospodăriile populației, îndeosebi 
în comunele din zona colinară. pen
tru sporirea resurselor de produse 
agroalimentare necesare industriei 
și îmbunătățirii continue a aprovi
zionării populației.

Toate aceste înfăptuiri din dome
niul agriculturii, precum și cele ce 
fac obiectul noului program economic, 
creează condiții pentru dezvoltarea și 
înflorirea multilaterală a localităților, 
constituie baza creșterii continue a 
nivelului de trai al populației de 
la sate.

Concomitent cu activitățile eco
nomice de bază din comune, pe lîngă 
consiliile populare, cooperativele 
agricole de producție, în cadrul 
cooperației de consum și meșteșugă
rești s-a dezvoltat substanțial rețeaua 
unităților prestatoare de servicii. în 
cincinalul 1976—1980, aceste activități 
urmează să se dezvolte și mai mult, 
creîndu-se, totodată, unități de pre
lucrare și Semiprelucrare a produse
lor agroalimentare, centre de sacrifi
care a animalelor și altele.

De la an la an s-a îmbunătățit asis
tenta sanitară a populației din județ, 
prin aplicarea unui complex de mă
suri incluzînd și construirea unor 
obiective moderne, bine dotate, pre
cum dispensarele medicale de la Mă- 
ceșu de Sus, Mîrșani, Drănic, Lipov, 
Unirea, Carpen, unități asemănătoare 
urmînd a fi ridicate la Valea Stan
ciului, Bratovoești, Calopăr. Baza 
materială a învătămîntului la sate s-a 
dezvoltat prin construirea, in cinci
nalul trecut, a 245 săli de clasă, 43 
laboratoare, 50 ateliere-școală. Conco
mitent cu extinderea în continuare a 
rețelei școlare, .noul program prevede 
realizarea de grădinițe cU cămine în 
toate comunele. înființarea de gimna
zii cu capacități ’de cazare pentru 
unele comune și sate dispersate.

O amploare’ deosebită o înregistrea
ză în județ activitatea edilitar-gospo- 
dărească, stimulată prin acțiunea tot 
mai susținută din ultimii ani a comi
tetelor comunale de partid și consi
liilor populare, a deputaților, pentru 

viată al poporului. Ținând seama 
de volumul mare de investiții ce 
trebuie realizat în cincinalul 1976— 
1980, este necesar să se acționeze 
energic pentru organizarea rigu
roasă a muncii pe șantiere, pentru 
soluționarea promptă și operativă 
a problemelor de care depinde ca 
obiectivele prevăzute să intre în 
producție la termenele stabilite, po
trivit parametrilor proiectați, asi- 
gurînd astfel ridicarea economico- 
socială a tuturor județelor.

în cincinalul trecut s-au obtinut 

rezultate bune în dezvoltarea co
merțului exterior, al cărui volum 
s-a dublat față de cincinalul pre
cedent. Cincinalul 1976—1980 va 
marca o participare și mai am
plă, cu o eficientă sporită, a Româ
niei la schimbul de valori pe plan 
mondial, volumul comerțului exte
rior urmînd să sporească într-un 
ritm mediu anual de 12,4 la sută ; 
se vor intensifica, totodată, acțiu
nile de cooperare în producție cu 
alte state. îndeplinirea exemplară, 
decadă cu decadă și lună de lună, 
a sarcinilor de export, creșterea 
continuă a competitivității produ
selor livrate pe piața externă se 
detașează ca sarcini primordiale 
pentru toți oamenii muncii, pentru 
toate organele de partid și de stat.

Anii cincinalului 1971—1975 au 
fost' ani în care, pe' baza dezvoltă
rii puternice a forțelor de produc
ție, a creșterii în ritm înalt a ve
nitului național, s-au obținut cele 
mai mari progrese în domeniul 
creșterii bunăstării materiale a oa
menilor muncii. S-a aplicat noul 
sistem de retribuire, care a așezat 
mai ferm la baza retribuirii prin
cipiile echității socialiste, au fost 

studiouri de producție artistică, sub
ordonate' atit ministerelor și altor or
gane centrale de profil, centralelor 
industriale, întreprinderilor, organi
zațiilor de ccrcetare-proiectare, cit și 
instituțiilor de învătămînt superior.

Decretul reglementează modalitățile 
de desfășurare a activităților produc
tive și de cercetare ale studenților și 
cadrelor didactice în strînsă legătură 
cu procesul instructiv-educativ și 
perfectionarea pregătirii lor profesio
nale.

Decretul se aplică în mod experi
mental pentru anii universitari 1975— 
1976 și 1976—1977.

(Agerpres)

depistarea și punerea în valoare a 
resurselor materiale locale, a iniția
tivei și hărniciei întregii obști. în 
acest mod, a fost posibilă extinderea 
rețelelor de alimentare cu apă, cana
lizare, încălziri centrale, a spatiilor și 
zonelor verzi, construcțiilor și repara
țiilor de drumuri, trotuare și altele, 
în noul cincinal vom acorda o aten
ție deosebită dezvoltării arterelor de 
circulație, astfel ca pînă la sfîrșitul 
anului 1980 toate comunele să fie le
gate de Craiova prin dramuri as
faltate.

O' atenție deosebită va fi acordată 
centrelor civice, urmărindu-se înche
garea acestora prin noile obiective 
social-culturale. prin asigurarea unei 
rețele corespunzătoare de unități co
merciale și alte servicii publice, prin 
amenajări peisajereși lucrări de în
frumusețare. O serie de comune — 
precum Bechet, Poiana Mare. Goicea, 
Plenița, Dioști și altele — vor bene
ficia de surse și captări de apă po
tabilă. unele și de rețele de canali
zare și stații de epurare. în multe 
comune se prevăd încălziri centrale 
pentru centrele civice, băi publice și 
alte dotări, care vor accentua gradul 
de confort și civilizație, tendința de 
urbanizare.

. Dezvoltind tradiția muncii patrio
tice, a nobilei competiții pentru gos
podărirea și înfrumusețarea localită
ților — veritabilă investiție de con
știință, care a ajuns să se materiali
zeze in aproape 500 milioane lei anual 
economii- și valori — comunele vor 
înscrie noi contribuții la edifi
carea lor multilaterală, „prin obște, 
pentru obște". în acest sens, așa 
cum s-a arătat ‘la recentul lor 
Congres, un rol de. seamă revine 
consiliilor populare, a căror forță! și 
eficientă depind, cum sublinia secre
tarul general al partidului, „de în
tărirea continuă a legăturilor cu ma
sele populare, de consultarea largă a 
acestora. de capacitatea lor -de a 
stimula elanul constructiv al oameni
lor muncii".

Congresul consiliilor populare. Ex
punerea secretarului general al parti
dului, hotărârile adoptate configurează 
un program de acțiune multilateral, 
incluzînd sarcini concrete și precise 
legate de dezvoltarea armonioasă! a 
tuturor localităților rurale. Comitetul 
județean de partid va acționa cu 'no- 
tărîre pentru îndeplinirea acestor sar
cini, urmărind creșterea roluțui co
muniștilor. al -organizațiilor de parjtid 
în viața comunelor, in activitatea fie
cărei unități economico-sociale. Sin
tem convinși că organizațiile de 
partid, toți comuniștii de la sate, vor 
reuși să-și îndeplinească tot mai bine 
sarcinile ce le revin în organizarea 
tuturor forțelor din mediul rural, mo- 
bilizîndu-le la dezvoltarea și înflori
rea localităților doljene.

luate măsuri succesive de majora
re a veniturilor tuturor oamenilor 
muncii. Retribuția reală a sporit 
cu circa 20 la sută, iar veniturile 
reale totale ale populației — cu 46 
la sută, respectiv cu 74 miliarde 
lei. Au fost majorate pensiile, alo
cațiile de stat pentru copii, s-a 
realizat un vast program de con
strucții de locuințe, s-au înălțat 
noi edificii social-culturale, s-au 
realizat noi dotări edilitare. S-a 
extins rețeaua comercială și a cres
cut considerabil volumul desface-, 
rilor de mărfuri către populație. 
S-a dezvoltat învățămîntul și cul
tura, s-au alocat importante resur
se pentru ocrotirea sănătății po
porului. Toate acestea s-au .reflec
tat pozitiv în viața fiecărei familii, 
a fiecărui cetățean. Este de dato
ria organizațiilor de partid ca. 
printr-o susținută muncă poli- 
tico-educativă, să asigure înțe
legerea profundă - de către oa
menii muncii că aceste rezultate 
vor spori considerabil în noul cin- ■ 
cinai prin munca exemplară, disci
plinată a fiecăruia și a tuturor pen
tru îndeplinirea obiectivelor dez
voltării economice, pentru realiza
rea zi de zi a planului.

în forța minții și brațelor harni
cului nostru popor se află 'pîrghiile 
înfăptuirilor de azi și de mîine. Stă 
in puterea noastră ca. răspunzînd 
cu întreg elanul chemărilor și în
demnurilor adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de Ia înalta tri
bună a primului Congres al consi
liilor populare, să acționăm cu fer
mitate și spirit revoluționar, cu roa
te energiile și capacitățile noastre 
creatoare pentru îndeplinirea cu 
bune rezultate a planului pe acest 
an, a obiectivelor mărețe stabilite 
de Congresul al XI-lea al partidului 
pentru actualul cincinal, pentru a 
transforma această nouă etapă in 
care am intrat într-o nouă și glo
rioasă pagină a înfloririi multilate
rale a României socialiste.

e în vederea îmbogățirii acti
vității cultural-educative de masă 
la sate. Comitetul judete'an de 
cultură și educație socialistă 
Iași a inițiat o „Săptămînă a 
culturii șî educației socialiste", 
în fiecare comună vor avea loc 
simpozioane consacrate aniver
sării a 55 de ani de la înfiin
țarea P.C.R. și 100 de ani de la 
cucerirea independentei de stat 
a României, concursuri și seri 
literare, cinematografice, dezba
teri pe tema perspectivei satu
lui românesc etc. Asemenea 

manifestări s-au organizat pînă 
acum in 10 comune. S-a în
cheiat, la Iași, faza județeană 
a concursului republican „Zilele 
teatrului de amatori și Festiva
lul dansului tematic". Formațiile 
ciștigătoare au susținut un spec
tacol festiv la Casa de cultură a 
sindicatelor. ® Printre acțiunile 
cultural-educative organizate în 
județul Arad, în întîmpinarea 
Congresului educației politice și 
al culturii, se numără și con- 
■cursul județean al brigăzilor 
artistice de agitație intitulat su

gestiv „Cumpăna faptelor". Pri
mele întreceri s-au desfășurat 
în comuna Socodor, ou partici
parea formațiilor căminelor cul
turale din Șirnand, Bilu și Gră
niceri. Formațiile artistice ale 
căminelor culturale din Vărădia 
de Mureș. Birzava, Bata, Bîr- 
chiș, Săvîrșin, Petriș, [Șiștarovăt 
și Dorgoș, din același județ, s-au 
întîlnit în cadrul unei noi etape 
a fazei intercomunale a con
cursului județean intitulat : 
„Țară de iubiri și cînt“. © în 
comuna Stoilești-Vilcea a avut

loc un schimb de experiență pe 
tema „Forme și metode folosite 
de organele și organizațiile 
U.T.C. în activitatea cultural- 
educativă a tineretului". Cu a- 
cest prilej, tinerii din Stoilești 
au lansat o chemare la întrecere 
către toate căminele culturale 
din județ avînd ca principale o

biective intensificarea procesu
lui de educație comunistă a ti
nerei generații, lărgirea orizon
tului de cultură, dezvoltarea și 
diversificarea mișcării artistice 
de masă. ® „Săptămînă uni
versității populare a municipiu
lui Botoșani" a cuprins un ciclu 
de manifestări cu caracter de 
popularizare a științei și de 

schimb de experiență privind 
activitatea de educație materia- 
list-știintifică a maselor. A avut 
loc și o sesiune de referate, cu 
participarea unor cadre univer
sitare, pe tema „Noutăți în 
știință și mijloace specifice de 
popularizare a acestora", e în a- 
ceastă săptămină, căminul cultu
ral din comuna Denta, județul 
Timiș, găzduiește o suită de ma
nifestări politico-ideologice și 
cultural-artistice grupate sub 
genericul „Zilele culturii și edu
cației socialiste". © La Galeriile 

de artă ale Palatului culturii din 
Tg. Mureș a fost deschisă ex
poziția pictorului Gheorghe O- 
lariu, prezentînd imagini din 
citeva țări europene, o O expoziJ 
ție de pictură și grafică a des
chis la Palatul culturii din Pi
tești Centrul de îndrumare a 
creației populare și mișcării ar
tistice de masă din județul 
Argeș, cuprinzînd creațiile a 20 
de pictori și graficieni locali, 
e „Agitația vizuală în sprijinul 
îndeplinirii planului de produc
ție și a angajamentelor" — a 

fost tema unui schimb de ex
periență organizat la între
prinderea de hîrtie Petrești de 
secția de propagandă a Comi
tetului județean de partid Alba, 
o A apărut a doua ediție a 
foii volante editată de ziarul 
„Viața Buzăului", consacrată 
întăririi disciplinei la locul de 
muncă în unitățile economice 
ale județului ; o atenție deose
bită se acordă modului cum 
sînt folosite mijloacele agitației 
vizuale și ale celorlalte forme 
.de influențare educativă.
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PORTUGALIA Primul secretar al C.C. al P.S. U. G.
Intensă activitate în perspectiva

alegerilor parlamentare
® Președintele Gomes despre rolul forțelor armate în 
viața politică a țării ® Consultări în legătură cu proiectul 
Pactului constituțional • Poziții ale principalelor partide 

politice

BERLIN 10 — Corespondentul A- 
gerpres transmite ; Primul secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker, 
l-a primit marți pe ambasadorul țării 
noastre la Berlin, Vasile Vlad, în le- 

-gătură cu apropiata sa plecare defi
nitivă de la post.

Cu acest prilej, primul secretar al 
C.C. al P.S.U.G. a transmis, din par
tea sa personal și din partea Biroului

P.S.U.G., tovarășuluiPolitic al C.C. al
Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc 
cu cele mai sincere urări de sănătate 
și fericire. ' '

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost evocate relațiile de prietenie și 

' colaborare multilaterală dintre cele 
două țări, partide și popoare.

LISABONA 10 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat Televiziunii 
suedeze și retransmis de posturile 
portugheze de televiziune, președin
tele Francisco da Costa Gomes a a- 
rătat că. cel puțin în următorii ani, 
armata va continua să dețină un rol 
considerabil în viața politică a tării. 
„Este foarte greu — a spus el — să 
se restabilească democrația în Por
tugalia fără colaborarea militarilor. 
Retragerea lor bruscă din viata poli
tică a țării ar pune în pericol prin
cipiile fundamentale ale revoluției. 
De aceea, armata trebuie să rămînă 
garantul revoluției de la 25 aprilie, 
pe care a inițiat-o".

în același timp, la Lisabona s-a 
anunțat că forțele armate portugheze 
au prezentat celor cinci principale 
partide politice din. țară — Partidul 
Comunist, Partidul Socialist. Partidul 
Popular Democratic, Centrul Demo
cratic și Social, Mișcarea Democra
tică Populară — proiectul unui pact 
constituțional. ‘

Potrivit acestui proiect, președin
tele țării în viitorii patru ani ar urma 
să fie un militar. De asemenea. Con
siliul Revoluției va avea, în conti
nuare, un rol limitat ca un organ de 
supraveghere a respectării prevede
rilor constituționale. prerogativele 
sale echivalînd. în acest sens, cu cele 
ale unei Camere superioare consulta
tive a parlamentului.

Purtători de cuvînt ai celor cinci 
partide — arată agențiile de presă — 
au declarat că nu au nimic de obiec
tat față de propunerea ca președin
tele să fie, în următorii patru ani, 
un militar. De asemenea, ei au ară
tat că nu există nici un fel de obiec
ții față de proiectul de pact consti
tuțional și că. în viitor, nu se între
vede apariția unor probleme majore 
în legătură cu realizarea sa. în pre
zent — relatează agențiile de presă 
— continuă consultările între militari 
și lideri ai partidelor politice.

Secretarul general al Partidului 
Comunist. Alvaro Cunhal, s-a pro
nunțat. totodată, pentru realizarea 
unei alianțe intre comuniști și toți

socialiștii care sînt gata „să parti
cipe la lupta celor exploatați și opri
mați pentru apărarea intereselor ma
selor muncitorești". El a arătat că, în 
numeroase cazuri, a fost înfăptuită 
o asemenea alianță între cele două 
partide, la nivelul bazei, dar că este 
mai greu ca ea să fie realizată cu 
Conducerea P.S.

Propunerea a fost respinsă de se
cretarul general al Partidului Socia
list, Mario Soares, care a arătat că 
P.S. nu se va alia nici cu P.C. și nici 
cu P.P.D. Totodată, el și-a exprimat 
certitudinea că forțele de dreapta din 
Portugalia nu vor reuși să obțină vic
toria în cadrul viitoarelor alegeri le
gislative, prevăzute pentru 25 aprilie.

în contextul definirii pozițiilor și 
punctelor de vedere proprii. în ve
derea alegerilor, pe scena politică 
portugheză a apărut un nou partid, 
Mișcarea Social-Democrată (M.S.D.), 
grupare desprinsă din Partidul' Popu
lar Democratic. Conducătorul M.S.D., 
Emidio Guerrero. și-a exprimat 
nemulțumirea față de orientarea con
ducerii, P.P.D. Noua formațiune poli
tică își propune să „contribuie, ală
turi de celelalte forțe democratice 
din țară, la stabilizarea și dinami
zarea vieții politice portugheze, deli- 
mitîndu-se net de forțele de dreapta, 
indiferent de limbajul pe care aces
tea il utilizează".
' Activitatea politică intensă care 

are £oc în Portugalia în perspectiva 
viitoarelor alegeri se desfășoară, 
după cum a declarat ministrul de 
finanțe, Salgado Zenha. pe fundalul» 
unei „reale reactivări a sectorului 
economic, cu rezultate pozitive evi
dente". Continuă însă să 
nesoluționațe numeroase 
printre care — după cum 
sfîrșitul anului trecut. 
Azevedo — „scăderea
creșterea șomajului, dificultățile în
treprinderilor. deficitul balanței de 
plăți", dar primele rezultate pozitive 
vin să confirme eficiența măsurilor 
de austeritate adoptate de guvern în 
decembrie 1975 și ianuarie 1976.

rămînă 
probleme, 

preciza, la 
premierul 

producției,

AMPLE DEMONSTRAȚII ÎN SPANIA

amnistierea tuturor

•Pe străzile Barcelonei a avut loc o puternică demonstrație, miile de par
ticipant cerind restabilirea libertăților democratice în Spania, precum și 

deținuților politici
★ ★
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SOFIA

Convorbiri economice româno-bulgare
SOFIA 10 — Corespondentul Ager

pres transmite ; în drum spre Bucu
rești. venind de la Moscova, tovară
șul Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a făcut o scurtă escală la 
Sofia. în capitala bulgară, tovarășul 
Ion Pățan s-a intîlnit cu Ivan Nedev, 
ministrul comerțului exterior al R. P.

ACORD COMERCIAL
TIRANA 10 (Agerpres). în urma 

tratativelor desfășurate într-o atmos
feră prietenească și de înțelegere 
reciprocă, la1 10 februarie a fost sem
nat la Tirana acordul dintre România 
și Albania privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1976. care 
prevede creșterea volumului schim
burilor . comerciale în raport cu 
nivelul anului 1975. România va 
livra Albaniei produse ale industriei 
construcțiilor de mașini și ale indus
triei chimice și petroliere, bunuri de 
larg consum și alte mărfuri, iar Al-

Tragicul bilanț
al dezastruoaselor

cutremure din Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 10 

(Agerpres)'. — Un ultim bilanț ofi
cial, întocmit după valul de cutremu
re devastatoare * din Guatemala, eva
luează la 17 000 numărul morților ; 
s-au înregistrat 54 825 de răniți și 
circa 800 000 de persoane rămase 
fără adăposturi.

între localitățile cele mai afectate 
de mișcările seismice figurează Chi- 
maltenango, distrusă 
95 la sută, unde au 
oficial 9 338 de morți 
în capitală — peste 
și aproape 16 000 de 
Progreso — circa 2 000 de morți și 
peste 5 000 răniți ; la Sacatepequez
— alți 1 248 morți. și 8 363 răniți.

Antigua, fosta capitală guatemale
ză. a fost declarată „zonă de dezas
tru". Venerabilelor vestigii precolum- 
biene li s-au adăugat în ultimele 
zile ruinele edificiilor moderne. în 
pofida eforturilor depuse de echipele 
de muneijori și de voluntari, șoseaua 
dintre Ciudad de Guatemala și Anti
gua continuă, să fie impracticabilă.. 
Se semnalează, totodată, că la Anti
gua — distrusă de seismul din* 1917
— 20 la sută din noile construcții au 
fost distruse iar turnul catedralei 
tricentenare nu a reușit să teziste 
de data aceasta și a căzut.

Pe de altă parte, au continuat să 
fie înregistrate noi mișcări tectonice 
de. intensitate variabilă, numărul lor 
ridieîndu-se la 604 pînă luni seara. 
Epicentrul acestora a fost localizat 
în sudul țării.

în proporție de 
fost înregistrați 
și 16 795 răniți ;
3 000 de morți 
răniți ; la El

Asociația presei din Madrid a a- 
dresat ministrului de interne spaniol 
un protest viguros împotriva actelor 
de violentă comise de poliție Jn ul
timele zile împotriva ziariștilor. în- 
tr-un comunicat, asociația se refe-

ră la maltratarea de către polițiști 
a unui număr de patru ziariști care 
se aflau in diverse cartiere din Ma
drid in cursul înfruntărilor dintre 
muncitorii manifestant! și polițiști.

★
Sub auspiciile U.N.E.S.C.O., Ia 

Paris s-au deschis, marți, lucrările 
unei reuniuni internaționale de 10 
zile consacrate evaluării și diminuă
rii riscurilor seismice. în cadrul 
dinței inaugurale, participanții 
păstrat un minut de reculegere 
memoria victimelor cutremurelor 
Guatemala.

șe- 
au 
în 

din
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ROMA

Bulgaria, cu care a discutat probleme 
ale schimburilor economice și comer
ciale dintre România și Bulgaria. A 
participat Konstantin Kozmov. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior al R.P.B. A fost prezent ambasa
dorul României la Sofia. Trofîn Si- 
medrea.

în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 
s-a reîntors în București.

LIMA 10 — Corespondentul Ager
pres transmite : Președintele Peru
lui, generalul de divizie Francisco 
Morales Bermudez, a primit pe mi
nistrul român al minelor, petrolului 
și geologiei. Bujor Almășan, care e- 
fectuează o vizită oficială la Lima. 
Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a. tovarășei 
Elena Ceaușescu un mesaj de salut 
președintelui Francisco Morales Ber
mudez și doamnei Rosa Pedraglio de 
Bermudez. în care se exprimă căl
duroase urări de sănătate și fericire 
personală, sentimente de .considera
ție și stimă pentru poporul peruan.

Președintele Republicii Peru a 
mulțumit pentru mesajul transmis și 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și 
prosperitate 
român.

în cursul
primată satisfacția în legătură cu

dezvoltarea relațiilor economice ro- 
mâno-peruane, o expresie semnifica
tivă a acestora fiind întreprinderea 
minieră mixtă „Antamina". în acest 
context, s-a relevat dorința celor 
două părți de a se trece. cit mai cu
rînd la faza de exploatare a zăcă
mintelor de la Antamina. Totodată, 
au fost trecute în revistă noi posi
bilități de cooperare în domeniul in
dustriei extractive.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de sinceră prie
tenie și de cordialitate, a participat 
ambasadorul României la Lima, Ion 
Comănescu.

fericire personală și de 
continuă pentru poporul

întrevederii, a fost ex-

★
în cursul aceleiași zile, ministrul 

român a fost primit de primul mi
nistru peruan, general de divizie 
Jorge Fernandez Maldonado, și a a- 
vut convorbiri cu ministrul comer
țului, general Luis Arias Graziani, 
ministrul economiei și finanțelor, dr. 
Luis Barua Castaneda, și președin
tele Comisiei naționale a proprietă
ții sociale, Angel de , las Casas 
Grieve.

ROMÂNO—ALBANEZ
bania va livra țării noastre minereuri, 
conductori de cupru, produse ale in
dustriei textile și alimentare, bunuri 
de larg consum și alte produse. Din 
partea română acordul a fost semnat 
de Ion Stoian. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar din 
partea albaneză de Marko Xega, 
adjunct al ministrului comerțului. 
La semnare a participat ambasado
rul țării noastre la TirSna, I. Sto- 

- ian.

Guvernul R
de 26

i ' '    ...... —   •   ,   

O declarație a Guvernului R. S. F. I
BELGRAD 10 (Agerpres). — Agen

ția Taniug informează că, în legătu
ră cu asasinarea recentă a consulu
lui general iugoslav la Frankfurt pe 
Main (R.F.G.), Edvin Zdovc, guver
nul iugoslav a dat publicității o de
clarație în care, exprimînd speranța 
pe deplin îndreptățită că Guvernul 
R.F.G. va lua măsurile necesare 
pentru a descoperi și pedepsi pe cri
minali. se arată că Guvernul R.S.F.I. 
așteaptă în egală măsură ca Guver
nul R.F.G. să ia măsuri urgente pen
tru a pune capăt definitiv activități-

lor grupurilor extremiste și teroris
te, care sînt vestigii ale mișcărilor 
fasciste din timpul celui de-al doi
lea război mondial și ale căror ac
tivități nu numai că pun iri pericol 
munca normală a oficiilor diploma
tice și consulare ale Iugoslaviei și a 
cetățenilor iugoslavi temporar anga
jați în R.F.G.. dar, în același timp, 
dăunează relațiilor dintre cele două 
țări, înțelegerii reciproce realizate 
pînă acum și în general cooperării 
bilaterale între R.F.G. și R.S.F.I.

P. Angola recunoscut 
de state africane

KAMPALA 10 (Agerpres). 
ședințele Ugandei. Idi Amin, 
țat în cadru! unei reuniuni 
netului ugandez că țara sa recunoaște 
guvernul Republicii Populare Angola, 
relatează postul de radio Kampala. 
Uganda devine. astfel, cel de-al 
26-lea stat african' carerecunoaște 
guvernul 
Ugandei, 
exercițiu 
Africane 
conformitate 
recunoașterea guvernului R. P. An
gola de către majoritatea simplă a 
celor 46 membri ai O.U.A. îi per-

— Pre- 
a anun- 
a cabi-

mite. în 
membru 
teia-

mod automat, să devină 
cu drepturi depline al aces-

R. P. Angola. Președintele 
care este și președintele în 

al Organizației Unității 
(O.U.A.), a declarat că, în 

cu Carta organizației,

★
Președintele Organizației Poporului 

din Africa de Sud-vest (S.W.Â.P.O.), 
Sam Nujoma, a avut timp de o săp- 
tămină convorbiri, la Luanda, cu li
derii M.P.L.A. și ai Guvernului Re
publicii Populare Angola, informea
ză săptăminalul britanic „The Obser
ver". Sam Nujoma a declarat co
respondentului publicației britanice 
că S.W.A.P.O. recunoaște cabinetul 
format de M.P.L.A. drept guvernul 
legitim al R. P. Angola.

Seimul polonez 
a aprobat proiectul 

de modificare a constituției
VARȘOVIA 10. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Marți, Seimul 
polonez a examinat proiectul de lege 
întocmit de o comisie specială a 
Parlamentului referitor la modifica
rea Constituției R. P. Polone ce da
tează din—anul 1952. Proiectul de 

' lege, prezentat deputaților de Henryk 
Jablonski, președintei^ Consiliului de 
Stat, conține o serie de prevederi 
care au drept scop ca legea, supre
mă a țării să ‘reflecte noua etapă a 
edificării , socialismului în Polonia. 
Supus votului, proiectul de lege a 
fost adoptat.

agențiile de presă
Lucrările celui de-al XI- 

lea Congres al Partidului 
Democrat din Polonia ?i a 
desfășurat lucrările la Varșovia. 
Participanții la congres au fost sa
lutați de Edward Gierek. prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P. Congresul a 
trasat direcțiile de activitate ale 
Partidului Democrat privind tradu
cerea în viață a programului adop
tat de cel de-al VII-lea Congres' al 
P.M.U.P. de dezvoltare dinamică a 
țării și de ridicare a nivelului de trai 
al populației. Congresul a ales noi
le organe Conducătoare ale partidu
lui. în prima sa ședință. Comitetul 
Central l-a desemnat în funcția de 
președinte al C.C. pe Andrzej Be- 
nesz.

internaționale pentru dreptul apelor 
(A.I.D.A.). conferința reunește ex- 
perți din 33 de state ale lumii, pre
cum și delegații reprezentînd O.N.U. 
și F.A.O. în cadrul lucrărilor sînt 
examinate tendințele manifestate în 
administrarea apelor. în conformita
te cu normele dreptului internațio
nal in materie, precum . și inițiati
vele referitoare la rolul legislației a- 
pelor ca instrument al politicii ge
nerale în domeniul folosirii apelor 
de. la suprafață și a celor subterane 
în interesul dezvoltării economiilor 
naționale ale statelor.

problemelor legate de criza economi
că și creșterea șomajului.'

Cea de-a II~a Conferință 
internațională asupra drep
tului și administrăm apelor 
și-a inaugurat lucrările la Caracas. 
Organizată sub auspiciile Asociației

Noul cabinei desehinat de 
președintele Republicii Volta Superi
oară, Sangoule Lamizana, este for- 
mat din 12 personalități civile și 
cinci militari. El succede guvernu
lui dizolvat la 29 ianuarie a.c. de 
șeful statului, care declara, cu acel 
prilej, că „hotărîrea a fost adopta
tă în vederea angajării pe calea u- 
nor schimbări de natură să răspun
dă aspirațiilor profunde și legitime 
ale poporului din Volta Superioară".

Consiliul ministerial al 
C.E.E. reun't la Bruxelles, a exa
minat cererea de aderare a Greciei 
la Piața comună, prezentată oficial 
la 12 iunie anul trecut. Cei nouă 
miniștri de externe, se arată în de
clarația adoptată in unanimitate in 
cadrul reuniunii, .au luat notă de 
acest act și, în conformitate cu pre
vederile Tratatului de la Roma, se 
pronunță în favoarea cererii prezen
tate.

Primul aerobuzde tip 30°-B 2 
cu reacție, fabricat în comun de 
Franța și R.F.G., a fost primit de 
compania vest-germană Lufthansa. 
Acest tip de aparat va intra în servi
ciul comercial pe liniile aeriene in
terne și europene. Compania vest- 
germană urmează să primească in 
viitor alte nouă aparate din această 
serie, avînd fiecare o capacitate de 
253 pasageri.

DE LÂ CORESPONDENȚII NOȘTRI :
WASHINGTON
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SoUn „tabinetului monatolor
După 35 de zile de 

ascuțită criză politică 
— „cea mai dificilă și 
mai' plină de necunos
cute din istoria repu
blicii" — cum au defi
nit-o ziarele, Italia are 
un nou guvern. Este 
vorba de un „cabinet 
monocolor" — adică 
exclusiv democrat- 
cre.știn — condus de 
Aldo , Moro. și care 
contează în parlament 
pe sprijinul socialist- 
democraților și pe 
faJptul că socialiștii și 
republicanii au anun
țat că se vor abține de 
la vot. Depășirea ac
tualei crize și crearea 
unui nou guvern re
prezintă. fără îndoia
lă. un fapt pozitiv de
oarece acoperă 
de putere creat 
depărtează, cel. 
pentru moment, 
colul dizolvării 
mentului și al organi
zării de alegeri politice 
anticipate, pericol 
potriva 
pronunțat 
joritate a 
litice din

Noul 
care nimeni nu-1 
rea în această formu
lă". după cum se ex
primă ziarul „La Re
publica". nu aduce ni
mic nou în comparație 
cu vechiul cabinet. 
Mai mult, cercurile 
politige și presa 
liană apreciază 
el constituie o 
înapoi față de 
mula fostului 
vern „bicolor" (demo- 
crat-crestini si’ renu

golul, 
și in- 
puțin 
peri- 

parla-

căruia 
marea 
forțelor 
țară,

guvern.

//

îm-
s-a 

ma- 
po-

„pe 
do-

i ta
că 

dare 
for- 
gu-

blicani), care se baza 
în parlament pe spri
jinul partidelor de 
centru-stînga. Această 
criză a determinat a- 
gravarea dificilelor 
probleme economice și 
sociale cu care țara 
este în prezent con- 

/fruntată : producția a 
arătat semne serioase 
de stagnare (anul tre
cut s-a înregistrat, o 
scădere de 9.6 la sută), 
lira italiană a pierdut 
tot mai mult teren (de' 
la închiderea pieței 
monetare, devaloriza-, 
rea monedei naționale ’ 
a depășit 10 la sută), 
preturile au urcat. în 
continuare, șomajul a 
cuprins noi pături de 
oameni ai muncii.

Actuala criză a fost 
declanșată, dtjpă cum 
se știe, ca urmare a 
retragerii partidului 
socialist din cadrul 
majorității. Nemulțu
miți de măsurile cu 
caracter economic a- 
doptate de fostul gu
vern, socialiștii au ce
rut nu numai ovrevi- 
zuire a acestor mă
suri, dar și stabilirea 

A unor raporturi noi 
partidul 
Chiar de 
însă, i 
partidului 
creștin au refuzat să 
inițieze un dialog se
rios cu comuniștii, și 

considerare 
colaborare a 
cu guvernul.

cu 
comunist. 

• la început 
reprezentanții 

democrat-

să ia in 
posibila 
acestora 
După o lungă perioa
dă de liniște aparen
tă în cadrul partidu-

lui majorității relati- . 
ve au izbucnit 
nou obișnuitele 
siuni și lupte 
curente. Mai mult de- 
cît c^Ie care au pre- 
cpdat-o, ultima criză 
a evidențiat, cum nu 
se poate mai clar, si
tuația precară din ca
drul partidului ■ demo- 
crat-creștin, 
tea 
ticii 
tățile 
croiesc tot mai 
drum în țară.
s-a schimbat și conti
nuă să 
succesele 
de forțele 
în primul 
muniști la 
legeri 
fiind o probă eviden
tă- a audienței tot'mai 
largi de care se bucu
ră politica și progra
mul P.C.I.. a faptului 
că o efectivă cotitură 
politică nu poate fi 
realizată fără partici
parea comuniștilor și 
socialiștilor la condu
cerea treburilor țării.

Pentru a avea cît de 
cit credibilitate în fața 
opiniei publice, obser
vatorii consideră că 
guvernul, căruia nu i 
se dau multe șanse de 
durată, trebuie însă 
să acționeze de ur
gență pentru adopta
rea măsurilor care se 
impun pentru a se pu
tea face față gravelor 
dificultăți economice 
in care se află în pre
zent. țara.

din ■ 
ten- 

între

necesita- 
adaptării poli- 
sale la reali - 

noi care își 
mult 

Italia
se schimbe, 
înregistrate 
de stinsa și 
rînd de co- 
ultimele a- 

pdministrative

Radu BOGDAN

„Streini in tură streină
ilegali" - cea mai năpăstuită 
pătură socială

© „Imigranții

„Trăind continuu cu 
teama că vor fi desco- 
periți și expulzați, 
«imigranții ilegali» din 
S.U.A. duc o viată as
cunsă ; ei sînt exploa
tați de fermieri și pa
troni ; nu se bucură 
de protecția legilor și 
de ajutorul instituțiilor 
sociale" — scrie „WA
SHINGTON POST" — 
într-un articol intitulat 
„Străinii : o nouă pă
tură a sărăcimii". g

Nu se știe precis cîți 
„imigranți ilegali" se 
află pe plantațiile și 
în orașele americane. 
Oficialitățile, federale 
competente apreciază 
că numărul lor s-ar 
ridica între 4 și 12 mi
lioane. înainte de ac
tuala criză economică, 
autoritățile mai închi
deau ochii în ce pri
vește intrarea în țară 
și exercitarea unor 
profesiuni de către «a- 
cești străini ..indezira
bili" ; și aceasta pen
tru că îndeplineau 
muncile cele mai prost 
plătite, pe care "ame
ricanii refuzau să le 
îndeplinească. Așa se 
și face că în 1969 au 
fost expulzați numai 
201 000 imigranți ile
gali. Dar o dată cu 
recesiunea economică, 
cu escaladarea numă
rului șomerilor la peș
te 8 milioane oameni 
și creșterea la peste 25 
milioane a numărului 
de americani care tră
iesc sub nivelul apre
ciat oficial ca sărăcie, 
s-a schimbat atitudi-*

nea față de „imigran
ții- ilegali". Au fost a- 
doptate legi pentru 
sancționarea celor care 
angajează forță de 
muncă străină : s-au • 
intensificat raziile po
liției în cartierele să
race din suburbiile ma
rilor orașe și pe plan
tații. Anul trecut au 
fost arestați și re- 
trimiși in țările lor de 
origine circa un mi
lion de „imigranți ile
gali".

Federațiile sindicale 
americane atrag aten
ția că „imigranții ile
gali", lipsiți de orice 
protecție a legii, ne- 
voiți să accepte salarii 
mizere, sînt folosiți 
drept spărgători de 
greve, făcînd astfel, 
fără voia lor, jocul 
patronatului și al ma
rilor fermieri. Imi
granții reprezintă pen
tru patronat „forța de 
muncă de rezervă" cu 
care își amenință sa- 
lariații și îi silesc să 
accepte salarii mai 
mici'. Condițiile în care 
sînt nevoiți să mun
cească „imigranții 
gali" sint cu mult 
standardele legale 
sînt lipsiți de cele 
elementare norme 
securitate a muncii. 
„Intr-o magherniță in
salubră de la subso
lul unui magazin, 
scrie ..LOS ANGELES 
TIMES". 40 de femei 
muncesc din 
pînă noaptea 
mașini de 
Vara, căldura

ile- 
sub 
; ei 
mai 

de

zori și' 
la 40 de 
tricotat, 
și umi-

//

ditatea fac atmosfera 
de nerespirat : iar iar
na funcționează, o sin
gură sobă la care mun
citoarele își pot incălzi 
doar miinile". 
multe ateliere de 
cotat sau croitorii 
adevărate „galere 
uscat", cum sint 
mite de lucrători, 
șună și șobolani" 
scrie „WASHINGTON 
POST".

„Au fost, sint și vor 
rămâne străini in tară 
străină — cită vreme 
nu vor fi prinși de 
poliție și expulzați — 
așa că nici eu nu-i pot 
trata altfel — decla
ra cu cinism zia
rului „CHICAGO TRI
BUNE" patronul unei 
fabrici de textile. In 
plus, am interesul să 
angajez mină de 'lucru 
foarte ieftină pentru a 
școate profit, iar ei au 
interesul să munceas
că pentru a nu muri 
de foame și astfel fie
care profităm în felul 
nostru".

Exploatați 
patronat și 
iiăituiți de 
amenințați 
de pericolul 
rii, lipsiți de 
și împovărați 
rii, „imigranții ilegali1 
sînt. fără doar și 
te, printre cele 
năpăstuite pături 
ciale din S.U.A.

„In 
tri- 
ș.a., 

pe 
nu- 
mi-

crincen de 
fermieri, 

poliție și 
continuu 
expulză- 
drepturi 
de dâto- ICC

poa- 
mai 
so-

C.A1EXANDROAIE
♦

Reuniune. Sub Președinția șe
fului statului cipriot, arhiepiscopul 
Makarios, la Nicosia a avut 10c o 
reuniune a Consiliului Național. 

.Membrii consiliului au efectuat un 
schimb de păreri asupra problemelor 
de procedură legate de apropiata re
luare a negocierilor dintre reprezen
tanții comunităților greacă si turcă 
din insulă. Potrivit relatărilor presei 

' cipriote, aceste negocieri ar urma să 
fie reluate la Viena, la 17 februarie, 
la inițiativa secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim.

Banca Franțeia fost nevoită
marți să plaseze pe piață echivalen
tul a 250 milioane dolari pentru spri
jinirea cursului francului. De la de
clanșarea. în urmă cu trei săptămîni, 

,a atacurilor speculative împotriva 
monedei naționale, banca centrală 
franceză a cheltuit, se apreciază, 
peste un miliard de dolari.

pentru
primit un
un comi-

Comisia O.N.U. 
drepturile omuluia 
raport oficial, alcătuit de 
tet special din cinci membri în baza
unor investigații desfășurate timp de 
un an, in care se arată că regimul 
actual din Chile a instituționalizat 
tortura ca mijloc de obținere de in
formații sau de anihilare a oponen- 
ților politici. Autorii raportului 
cizează că au la dispoziție un 
piu material faptic în sprijinul 
mafiilor lor.

în urma incendiilor cara 
au avut loc în Japonia, în cursul anu
lui trecut și-au pierdut viața 1672 
persoane — informează agenția 
do. reluînd o statistică oficială 
publicității la Țokio. Numărul ___
iilor a fost de 1186, iar pagubele ma
teriale s-au ridicat la 100,1 miliarde 
yeni. în ceea ce privește situația pe 
orașek Tokio deține recordul — cu 
4 933 de incendii înregistrate și cu 151 
de morți.

Kyo- 
dată 

răni-

pre- 
am- 
afir-

sem-HCOld. ka Moscova a fost
nat acordul privind livrările de 
mărfuri și plățile dintre U.R.S.S. și 
R.P.D.. Coreeană pe perioada anilor 
1976—1980. care prevede creșterea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări <■

80 de parlamentai bri
tanici, care aPart‘n aripii de stînga 
a Partidului laburist,"reuniți în gru
pul denumit „Tribune", au cerut con
vocarea. în cel mai scurt timp, a 
unei conferințe extraordinare a labu
riștilor pentru examinarea unor mă
suri de urgentă în vederea rezolvării

OrSVS. R-F-G. continuă seria 
grevelor de scurtă ’ durată în între
prinderile industriei metalurgice, or
ganizate de sindicate în sprijinul unor 
revendicări economice ale oamenilor 
muncii. La începutul acestei săptă
mîni, au intrat in grevă muncitorii 
și funcționarii de la întreprinderile 
din Baden-Wiirttemberg. precum și 
cei din uzinele metalurgice din landul 
Renania de nord-Westfalia.

Protecția mondială te 
gîîU a anuIui 1975 este estimată 
Ia 350 milioane tone, în ușoară scă
dere față de producția anultii pre
cedent (353.2 milioane tone), se ara
tă în ultimul raport al Consiliului 
internațional al griului dat publici
tății la Londra. Producția de grîu a 
țărilor din Europa occidentală a su
ferit o reducere de 15,6 la sută in 
raport cu 1974.

Ninsori și geruri puternice
Scăderea puternică a temperaturii 

și gerurile înregistrate.. în ultimele 
zile în regiunea Anatoliei centrale 
s-au extins spre sud-vest. și astfel, pe 
litoralul mediteranean al Turciei a 
nins, pentru prima oară in ultimii 30 
de ani. iar temperatura a “coborît 
pînă la minus 6 grade Celsius.

Valul de frig care s-a abătut asu
pra Turciei a afectat și Libgnul. în. 
munți s-a așternut zăpada, iar pe li
toralul mediteranean au căzut ploi to
rențiale. Din cauza zăpezii, drumurile 
care trec la altitudini mai mari de 600 
de metri deasupra nivelului mării au 
devenit1 în multe locuri impracticabi-

le,- iar pe șoseaua Beirut — Damasc 
circulația a fost îngreunată din cauza 

■înzăpezirilor. Căderile de zăpadă și 
ploile au fost însoțite de creșterea vi
tezei vîntului.

★
O scădere puternică a temperaturii 

s-a semnalat și în Bulgaria. în par
tea de nord a țării gerurile au 
ajuns noaptea la minus 20—24 grade 
Celsius, dar meteorologii sînt opti
miști și anunță că în zilele următoare 
timpul va marca o încălzire conside
rabilă.

(Agerpres)

DE PREIOTIOtWI
• „MINELE DIN VĂZ

DUH". Astfel au fost denu
mite de către savanții sovietici 
centralele electrice care funcțio
nează pe baza energiei' curenți- 
lor de aer. Institutul de cercetări 
științifice privind electrificarea 
agriculturii a creat puternice a- 
gregate care captează energia 
curentilor aerieni. Baterii de a- 
cumulare a energiei asigură per
manenta tensiunii curentului e- 
lectric. Relatînd despre aceste 
agregate, ziarul „Soțiaiistices- 
kaia Industria'1 amintește că, in 
prezent, in R.F.G. se experimen
tează stațiuni — cu o putere de 
70 kW — de captare a energiei 
curentilor aerieni de slabă in
tensitate, . iar în S.U.A. se lu
crează la crearea unor „mori de 
vînt“ de 100 kW.

° RADIAȚIILE SOLARE 
ÎN SCĂDERE ? Un grup de 
colaboratori ai Oficiului national 
pentru studierea oceanului și 
atmosferei din S.U.A. a făcut 
recent bilanțul datelor privind 
radiațiile solare pe teritoriul a 
48 de state americane, culese in 
decurs de 23 de ani de către 103 
stațiuni meteorologice. Specia
liștii au constatat că, în perioa
da 1950—1972, în sezoanele de 
toamnă, cantitatea radiațiilor a 
scăzut cu_ circa 8 la sută. Ase
menea scăderi ale radiațiilor so
lare pot avea urmări serioase 
asupra climei și agriculturii. Se 
presupune că fenomenul se da
torează creșterii nebulozității, 
ca urmare a poluării atmosferei.

• PENTRU DESCIFRA
REA MECANISMULUI I- 
MUNOLOGIC. Apărarea 
organismului împotriva agenți- 
lor infecțioși și a produselor 
toxice, ca și fenomenele de res
pingere observate în cazul trans
planturilor, au fost pînă acum 
studiate pe animale cu sisteme 
biologice dezvoltate. „Aceasta

• este o greșeală — afirmă profe
sorul W. H. Hildemann, de la 
universitatea din Hawaii. Este 
ca și cum am vrea să studiem un 
Rolls-Royce înainte de a cu
noaște funcționarea bicicletei". 
Specialist în biologia marină, el 
a încercat să transplanteze ra
muri de corali de la un trunchi la 
altul. Rezultatul : „colonia-gaz- 
dă“ s-a dovedit neprimitoare, 
formînd depuneri calcaroase în 
punctul unde urma să intre în 
contact cu „oaspeții". Se speră 
că mecanismul imunologic va fi 
mai ,ușor descifrat pe asemenea 
viețuitoare .inferioare.

• CEA MAI VECHE 
MAȘINĂ DE SCRIS riin 
lume, „recunoscută ca atare", 
după cum transmite agenția 
A.D.N., a fost achiziționată de 
Muzeul Tehnic din Dresda 
(R.D.G.). Ea datează din 1864 și 
a fost construită de un timplar 
tirolez. Mașina este confecționa
tă aproape în întregime din 
lemn. Doar pîrghiile clapelor 
sînt înzestrate cu vîrfuri de ace 
care perforează semnele pe o 
hîrtie fixată de un cadru.

• LUPUL PRINTRE Ol.
Ceco, un lup de 2 ani și jumă
tate. păstorește oile silvicultoru
lui Ilija Cubric din localitatea 
Siroka Kula (R.S.F.I.) „Lupul 
la stînă" a devenit o adevărată 
atracție turistică. Deși nu este,, 
deocamdată, inclusă în stațiile 
liniei regionale de autobuz, șofe- 
ri/opresc totuși in localitatea 

/amintită pentru a oferi pasage
rilor posibilitatea de a contem
pla apeastă neașteptată convie
țuire.

• VENINUL COBREI 
ÎMPOTRIVA CANCERU
LUI ? Proteina P-6, conținută 
în veninul cobrei, a fost folo
sită cu succes, în India, lă' tra
tarea tumorilor canceroase, la 
cobai. Potrivit Institutului na
țional al cancerului din Bom
bay; evoluția tumorilor a fost 
oprită în 60 de cazuri. în curînd 
urmează să se treacă la experi
mentarea clinică a virtuților te
rapeutice ale veninului.

• ANALFABETISMUL 
PE GLOB. La scara în
tregului glob, numărul per
soanelor care nu știu să 
scrie și să citească a crescut de 
la 735 000 000 in anul ”1960 la 
peste 800 000 000 în 1975, se arată 
într-un raport al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educa
ție. Știință și Cultură (UNESCO). 
Raportul evidențiază că, în pe
rioada 1965—1971, UNESCO a de
pus eforturi în vederea reali
zării unui program de -alfabeti- 

•zare în sumă de 32 000 000 do
lari în 11 țări ale lumii, dar că 
în înfăptuirea programului au 
fost întimpinate o serie de di
ficultăți.

• COLUMBO ÎSI IA 
RĂMAS BUN. Peter Falk* 
interpretul principal din serialul 
Columbo, intenționează să-și ia 
rămas bun de la personajul său. 
Recent a terminat ultima pelicu
lă din această serie și in curînd 
urmează să preia rolul principal 
intr-o comedie muzicală. Deo
camdată. nu există nici un can
didat care.să preia eventual ro- ' 
Iul lui Columbo.

6 DEFECȚIUNE TEH
NICĂ REMEDIATĂ ÎN 
ZBOR. . Avionul supersonic 
britanic de pasageri „Concorde" 
a sosit cu peste o oră și jumăta
te întîrziere în Bahrein, datorită 
unei defecțiuni tehnice. Cei 32 
de pasageri aflați la bord, care 
au plătit fiecare 338 lire sterli
ne biletul pe ruta Londra — Ma
nama. au fost rugați să-și men
țină calmul, în 'timp ce inginerii 
aflați la bord au înlocuit un dis
pozitiv din cabina de pilotaj 
care se defectase. în acest* răs
timp. avionul a zburat în regim 
subsonic. După cum apreciază 
agenția Reuter, este pentru a 
doua oară de la intrarea în ser
viciul comercial a aparatului 
„Concorde" cînd specialiștii au 
de remediat o defecțiune tehnică 
apărută in timpul zborului.
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