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în fiecare întreprindere, cu participarea întregului colectiv

TOTUL PENTRU 0 ÎNALTĂ
EFICIENTĂ ECONOMICA

Creșterea eficienței întregii activi
tăți dc producție, realizarea planului 
in condiții de economicitate maximă 
se detașează ca o sarcină esențială, 
fundamentală a dezvoltării noastre 
economice in acest an. în acest cinci
nal. Evidențiind principalele direcții 
de acțiune pentru înfăptuirea cu 
succes a prevederilor noului cincinal, 
in Expunerea la recentul Congres al 
consiliilor populare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : „Sarcinile 
acestui cincinal în ceea ce privește 
productivitatea muncii și cheltuielile 
materiale trebuie să fie considerate . 
minimale, iar ministerele, centralele, 
întreprinderile, organele de partid și 
de stat au datoria să ia toate măsu
rile pentru a rezolva în mai bune 
condiții aceste sarcini, pentru creș
terea eficienței întregii activități eco
nomice, pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității și ridicării nivelului 
tehnic al producției".

De ce situează conducerea parti
dului nostru cu atîta insistență, in 
centrul preocupărilor tuturor oame
nilor muncii, sarcina creșterii efi
cienței producției, ridicării tuturor 
laturilor calitative ale activității 
economice ? Există, desigur, nume
roase argumente în acest sens. De 
această dată ne vom opri asupra 
unui singur argument : este vorba de 
sporurile de venit național 
gura sursă de dezvoltare a 
miei, de ridicare a nivelului 
— de avuție națională pe 
putem obține prin creșterea 
ței economice în ansamblu. Bunăoa
ră. la nivelul anului 1976, s-a calcu
lat că, in industrie, sporirea cu nu
mai un procent a productivității 
muncii echivalează cu o producție 
suplimentară de peste 6 miliarde lei, 
iar reducerea cu un singur procent 
a cheltuielilor materiale înseamnă 
obținerea de economii suplimentare 
echivalente cu valoarea a aproape 
45 000 de apartamente convenționale, 
sau cu retribuția medie nominală 
pe un an a 165 000 de lucrători.

Firește, aceste valori nu se obțin 
de la sine. Pentru realizarea lor se 
cer eforturi susținute, zi de zi. pe 

' toate planurile, in fiecare întreprin
dere. la fiecare loc de muncă. Iată 
de ce. cu participarea tuturor lucră
torilor din fiecare întreprindere — 
de la director, inginer la muncitor — 
trebuie să se desfășoare zi de’ zi o 
acțiune stăruitoare și cuprinzătoare 
pentru economisirea pe toate căile 
a resurselor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, pen
tru modernizarea și buna organizare 
a producției, pentru realizarea de 
randamente sporite în utilizarea ma-

— sin- 
econo- 
de trai 
care Ie 
eficien-

șinilor și timpului de lucru, pentru 
eliminarea cheltuielilor neproducti
ve, a risipei de orice fel, pentru rea
lizarea numai de produse de înaltă 
calitate. Indiferent de sectorul în 
care lucrează, fiecare lucrător este 
dator să privească cu ochi de gos
podar realitățile de la locul de mun
că, să evalueze cu exigență și răs
pundere toate posibilitățile, toate re
zervele. fie. ele mari sau mici, și să 
propună măsuri concrete pentru va
lorificarea lor imediată.

Tocmai avînd în vedere importan
ta deosebită pe care o are în acest 
an. ca și în întregul cincinal, reali
zarea 
rilor 
mice, 
cerea 
ministerelor, 
ne de partid, 
treprinderi să întocmească programe 
speciale pentru reducerea cheltuieli
lor de producție și, îndeosebi, a ce
lor materiale, pentru creșterea pro
ductivității muncii. Este un fapt po
zitiv că, în linii generale, aceste pro
grame au fost elaborate și dezbătute 
la diferite niveluri. Important este 
ca organiaațiile de partid din uni
tăți. organele locale de partid, con
ducerile de întreprinderi și centrale 
să acționeze cu toată energia pentru 
ca toate măsurile prevăzute in aceste 
programe să fie aplicate cu stăruință 
și operativitate, astfel ca fiecare uni
tate, economia națională în ansam
blul ei să beneficieze din plin, în- 
cepînd încă din primele luni ale 
anului, de pe urma eforturilor depu
se pentru organizarea mai bună a 
producției și a muncii, promovarea 
tehnologiilor moderne de fabricație, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor. Și pentru suc
cesul acestei acțiuni, programele în
tocmite nu trebuie să rămînă, nici
decum. în faza de generalitate, ci 
trebuie defalcate, pînă la cele mai 
mici amănunte, pină la nivelul sec
țiilor, atelierelor și locurilor de 
muncă, astfel ca fiecare lucrător să 
știe concret ce are de făcut el, echi
pa, secția sau întreprinderea în care 
lucrează pentru creșterea productivi
tății muncii, pentru reducerea chel
tuielilor, pentru înnoirea și moder
nizarea produselor. Numai în măsu
ra in care fiecare muncitor, inginer 
și tehnician va ști precis ce are de 
făcut și va acționa cu convingere, 
pasiune și perseverență pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite, vor 
putea fi obținute zi de zi rezultatele 
scontate în domeniul ridicării efi
cienței economice în fiecare între
prindere.

exemplară a tuturor indicato- 
calitativi ai activității 
incă din vara trecută,

partidului a trasat 
organizațiilor 

conducerilor

econo- 
condu- 
sarcina 
judete- 
de în-

înaltă eficiență înseamnă gospodă
rirea judicioasă, cu maximum de 
economie, a tuturor fondurilor ma
teriale și financiare încredințate în
treprinderilor spre administrare. 
Aceeași grijă pe care bunul gospo
dar o are față de propria gospodărie 
trebuie să o manifeste fiecare om ăl 
muncii — în dubla calitate, de pro
prietar al mijloacelor de producție 
și de producător — și pe planul 
unității în care lucrează, al econo
miei naționale — marea noastră gos
podărie a tuturor, de a cărei pros
peritate depinde bunăstarea cres- 
cîndă a întregului popor. și a fiecă
ruia dintre noi. Această dublă cali
tate a omului muncii in societatea 
noastră socialistă incumbă mari în
datoriri, iar cînd este vorba de gos
podărirea avutului întreprinderii, a- 
cestea nu pot fi decit maxime. De 
capacitatea și răspunderea cu care 
întregul colectiv va acționa pentru 
ridicarea permanentă a eficienței, 
pentru realizarea producției cu chel
tuieli de muncă și materiale cit mai 
reduse depinde sporirea contribuției 
fiecărei întreprinderi la creșterea 
venitului național.

Iată de ce. folosind toate formele 
muncii politico-educative, organi
zațiile dc partid din întreprinderi 
au datoria să sădească in conștiința 
întregului colectiv înalta responsa
bilitate pentru realizarea și depăși
rea 
eficiență 
cost, cheltuieli 
modernizarea 
tate. Ele sint 
puternic orice 
gospodărească.
sat în tehnică, în producție,_ expe
riența înaintată și, totodată, să com
bată orice atitudine de automulțu- 
mire, mentalitățile greșite ale ace
lor cadre și lucrători care consideră 
că totul este să se realizeze produc
ția. indiferent de randamentul cu 
care se lucrează, de cheltuielile care 
se fac.

Fiecare colectiv trebuie să 
dere sarcinile de plan pe acest 
privind creșterea 
mice ca minimale. „Totul pentru 
înaltă eficiență a producției". Ea tre
buie să devină o deviză de frontis
piciu a activității de zi cu zi, o 
cauză generală a tuturor muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor din 
întreprinderi — cu convingerea că pe 
această cale asigurăm înfăptuirea 
unui obiectiv fundamental, esențial 
pentru creșterea avuției naționale, 
pentru accelerarea progresului eco
nomic și social al țării în noua eta
pă de dezvoltare în care am intrat.

De Ia începutul anului șl pînă 
acum, șantierele Centralei de con
strucții căi ferate din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
au realizat, peste prevederi, lucrări 
de construcții-montaj a căror va
loare întrece 1 300 000 lei. Printre 
unitățile care au depășit sarcinile de 
plan sînt cele din Cluj-Napoca, 
Brașov, Iași, Constanța și Buzău.

Majoritatea șantierelor centralei au 
devansat numeroase lucrări de extin
dere a unor linii ferate electrificate, 
modernizarea de complexe feroviare, 
precum și introducerea unor procese 
tehnologice avansate în exploatarea 
feroviară.

Importante sporuri 
de productivitate

creatoare 
îndreptate 
activității 

acum sim- 
indeplini- 
a angaja-

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

ETICA MUNCII
preocupare prioritară

permanentă a indicatorilor de 
productivitate, preț de 

materiale, înnoirea și 
produselor, rentabili- 

chemate să stimuleze 
inițiativă, orice idee 
tot ceea ce e avan-

consi- 
an 

eficientei econo- 
o

Rezultatele eforturilor 
ale oamenilor muncii 
spre ridicarea eficienței 
economice se fac de pe 
țite in întrecerea pentru 
rea sarcinilor de plan și 
mentelor asumate.

o în întreprinderile 
din județul Dîmbovița, productivita
tea muncii a înregistrat, în perioa
da care a trecut de la începutul a- 
nului, un nivel superior cu aproape 
3 procente celui stabilit prin plan. 
Pe această bază s-a realizat mai 
mult de 90 la sută din întreaga pro
ducție industrială fabricată în plus 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Cele mai bune rezultate în 
acest domeniu au obținut colectivele 
Combinatului de oțeluri speciale, 
întreprinderii de utilaj petrolier și 
al celei de strunguri „Saro“ din 
Tirgoviște, ale sectorului de extrac
ție a țițeiului, întreprinderii de fri
gidere din Găești, Exploatării 
bonifere Șotinga.

o în industria mehedințeană 
obținut, în același interval,' o 
ductivitate a muncii cu 2,4 la 
superioară prevederilor. Pe 
bază, oamenii muncii din Întreprin
derile județului au 
o producție globală 
multe milioane lei, 
importante cantități 
gie electrică, plăci 
mobilier, furnire estetice și cărămizi 
pentru construcții.

industriale

car-

s-a 
pro- 
sută 

această

realizat în plus 
evaluată la mai 
concretizată în 
de huilă, ener- 

fibrolemnoase,

(Agerpres)

Produse de înaltă tehnicitate — 
care valorifică superior metalul 
și creativitatea muncitorilor și 
specialiștilor — utilajele ener
getice fabricate la Întreprinde
rea de mașini grele din Bucu
rești se bucură de unanima 

apreciere a beneficiarilor.
Foto : E. Dichiseanu

GALATI

Acțiuni largi pentru
fertilizarea ogoarelor

In aceste zile de iarnă, oamenii 
muncii din agricultura județului 
Galați lucrează intens la fertilizarea 
terenurilor cu îngrășăminte organice. 
Pină pe data de 16 februarie au fost 
transportate în cîmp peste 105 000 
tone de îngrășăminte, cu care au 
fost fertilizate 4 104 ha, adică 82 la 
sută din planul stabilit pină la în
ceputul lunii martie. Pentru buna 
desfășurare a lucrărilor în coopera
tivele agricole au fost organizate 32 de 
formații de lucru dotate cu tractoare 
cu remorci, graifăre. mașini de îm
prăștiat îngrășăminte organice, bas
culante : se folosesc toate mijloacele 
de transport disponibile. Ca urmare 
a bunei organizări. în unitățile agri
cole din consiliile intercooperatiste 
Movileni și Nicorești. după încheie
rea lucrărilor pe suprafețele planifi
cate — 190. și. respectiv. 225 ha — 
s-a trecut la fertilizarea unor tere
nuri suplimentare. Avansate sînt lu
crările și la cooperativele agricole 
din raza consiliilor intercooperatiste 
Berești. Cavadinești, Pechea ș.a. în 
unele consilii intercooperatiste. cum 
sint: Tulucești, Slobozia Conachi, Cu
dalbi ș.a., conducerile unităților agri
cole nu acordă atenția cuvenită ac
țiunilor de fertilizare. Ca urmare, 
au fost fertilizate abia jumătate din 
suprafețele planificate. (Dan Plăeșu).

...Ușa încăperii 
chide din cind 
Maistrul Dumitru 
semnează, dă indicații, 
scuză și pleacă unde_ 
chemat urgent, 
după cîteva minute :

— Aici. în secție, trebuia 
să fabricăm niște piese de 
formă circulară. Compo
nente de mare importanță 
pentru tractorul românesc 
TIH-445. care poartă acum 
emblema întreprinderii 
,.7 Noiembrie" din Cra
iova...

într-o asemenea situație 
se cer. de regulă, investiții. 
Maistrul s-a consultat însă 
cu băieții și au hotărît : 
..Să înzestrăm strungul ca
rusel și mașina de găurit 
cu citeva dispozitive. Astfel 
avem șansa să reușim 
ceea ce ne propunem, 
privește tehnologia de 
bricație o schimbăm 
mers..."

...Ușa încăperii se deschi
de din nou. Citeva sem
nături și iarăși în secție. îl 
însoțim și noi pe maistru, 
continuînd discuția în
cepută :
- Și 

tatul ?
— Am 

tia sint 
v-am 
astfel 
Iacob. 
Titu.

□nd.
Ni ța 

. se 
este 

Revine

în 
Cit 
fa- 
din

care este rezul-

reușit... Iată, aceș- 
băieții cu care, 

spus, mă consult în 
de împrejurări : Ilie 
Ion Tută, Dumitru 
Achim Giurgițeanu.

în. activitatea politico
în concepția partidului nostru, 

formarea omului nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă, cu un larg ori
zont de cultură reprezintă un factor 
principal al procesului de transfor
mare revoluționară a societății, al 
operei de edificare a socialismului și 
comunismului. Această idee călăuzi
toare pentru toți comuniștii, relevată 
de Plenara C.C. al 
brie 1971. de con
gresele din ulti
mii, ani ale parti
dului. în _ mod 
deosebit de ’ Con
gresul al XI-lea 
care a adoptat 
Codul etic, este 
pusă cu pregnan
tă în evidență de 
dezbaterile ideo
logice care au loc 
în prezent. în 
pregătirea Con
gresului educației 
politice și al cul
turii. „Partidul 
nostru — sublinia ...__ __________
Ceaușescu — a pornit de Ia fap
tul că desfășurarea unei permanen
te activități politico-ideologice și 
de educație socialistă reprezintă o 
necesitate 
perioadă 
lismului 
ponentă 
făurire a noii societăți... Menirea is
torică a socialismului este nu numai 
de a elibera omul de asuprire și ex
ploatare. de a asigura bunăstarea 
lui materială, ci de a făuri o civili
zație spirituală superioară, care nu 
se poate realiza decit prin formarea 
unui om nou, cu o inaltă conștiință 
Și pregătire culturală și profesională, 
cu un profil moral-politic înaintat".

Activitatea politico-ideologică, cul- 
tural-educativă reprezintă un proces 
deosebit de complex : ea cuprinde

P.C.R. din noiem-

toate laturile și formele conștiinței 
sociale și urmărește formarea omu
lui nou, multilateral dezvoltat. Ca
drul unui singur articol nu permite 
insă înfățișarea întregii activități 
politico-ideologice desfășurate de or
ganele și organizațiile de partid și de 
ceilalți factori educaționali. De aceea, 
rindurile de față își propun să se o- 
prească asupra unei singure laturi, și

educativă

Ilie Balica. Toți buni, unul 
și unul. Am rămas de mul
te ori împreună cu ei. in 
atelier, pînă noaptea tirziu. 
Și nu ne-am lăsat pînă 
n-am reușit.

Trecem de la un loc 
muncă la altul. Aflu 
maistrul Dumitru Niță

de 
că 
a

a năzuit. A trăit aci zile și 
nopți de încordare, dar și 
de intense satisfacții fără 
de care viața devine sear
bădă. $i 
minica. 
ducea în 
Giurgița. 
acasă

de multe ori, du- 
atunci 
satul 
discuta 
despre

cind se 
natal, la 
cu cei de 

rosturile

făcut parte din prima pro
moție a școlii profesionale 
înființată in întreprindere. 
E maistru de 18 ani și nu 
are decit 40.

îmi vine in minte replica 
unui . erou de reportaj : 
„Strungarul de la «Electro- 
putere» sau silvicultorul de 
la Novaci consideră oame
nii cu care colaborează 
efectiv în orele de muncă 
drept o a doua : familie". 

. Exact așa-și maistrul Niță. 
A descoperit în întreprin
derea ..7 Noiembrie" locul 

’ unde se poate realiza cum

muncii în uzină, le explica 
celor mici cum se fac se
mănători le sau grapele pe 
care ei le văd pe cîmp. 
Omul acesta are darul de a 
trimite cuvintele spre ini
mă. Numai așa imi explic 
faptul că. rind pe rind, 
frații lui au devenit oameni 
de bază ai întreprinderii. 
Ștefan și Ilie sint reglori ; 
Simion și Dan — caruse- 
liști ; Ioana — sudoriță. Iar 
bărbatul ei. borverldst. 
Alături de acești frați, de 
numeroșii săi foști colegi 
la școala profesională, 
cum să nu se simtă Dumi-

la adevărul că socialismul este so
cietatea muncii despovărate de ori
ce formă de exploatare, a muncii 
prestate pentru sine și societatea că- • 
reia ii aparții, în activitatea politică 
de masă se acordă o atenție deose
bită demonstrării adevărului că în 
socialism munca reprezintă : a) sin
gura sursă a creării venitului națio- 

spirituale, singu
rul izvor al pro
gresului și pros
perității ; de a- 
ceea. societatea 
socialistă cere 
fiecărui membru 
al său să mun
cească după capa
citate ; b) mijlo
cul principal de 
afirmare a ta
lentului și forței 
creatoare a tutu
ror cetățenilor, de 
manifestare ia, 
personalității u- 
mane ; c) mijlocul 

principal de autoperfecționare morală 
a fiecărui cetățean și. ca urmare, j o 
îndatorire ’ _
glorie și unul din principiile fun
damentale ale eticii socialiste ; d) 
unitatea de măsură, egală pentru 
toți membrii societății, de apreciere 
a contribuției aduse la progresul so
cial ; e) unitatea de măsură, egală 
pentru toți cetățenii, de stabilire . a 
drepturilor ce li se cuvin de la so
cietate ; dc aceea, principiul funda
mental al_ repartiției bunurilor do 
consum în condițiile socialismului 
este repartiția după munca prestata, 
măsurată prin cantitatea, calitate'a, 
însemnătatea socială și rezultatele 
obținute ; f) criteriul de determinare 
a poziției pe care omul o ocupă în 
societate.

nai și a valorilor

dîm județul CLUJ
Ștefan MOCUȚA

Prim-secretar al Comitetului județean Cluj al

tovarășul Nicolae

obiectivă în întreaga 
de construire a socia- 
și comunismului, o com- 
esențială a procesului de

anume : educarea cetățenilor în spi
ritul cultului muncii, formarea unei 
conștiințe înaintate și a unei răs
punderi înalte față de îndeplinirea 
îndatoririlor profesionale și obștești. 
Rezultatele acestei activități, inspira
tă și călăuzită de Programul ideolo
gic al partidului, au contribuit la suc
cesele dobindite de oamenii muncii 
din județul nostru în îndeplinirea 
înainte de termen, cu 83 de zile, a 
sarcinilor prevăzute pe întregul cin
cinal 1971—1975 la producția globală 
industrială.

Punctul de pornire în activitatea 
ideologică. în munca politică de 
masă l-a constituit și-1 constituie 
explicarea și înțelegerea de către co
muniști. de către masele de cetă
țeni a locului pe care îl ocupă mun
ca și a rolului ce-i revine în socie
tatea noastră socialistă. Pornind de

P.C.R.

de onoare, un titlu de

(Continuare în pag. a IlI-a)

Noi forme de integrare
o învățămîntului cu producția 
® Prevederile recentului decret al Consiliului de stat despre unitățile 
productive ale studenților și personalului didactic ® Cum se va des

fășura în acest an concursul de admitere în facultăți
Consiliul de Stat a adoptat recent un decret menit să accelereze 

integrarea î.nvățămintului superior cu producția și cercetarea științi
fica. La întrebările „Scințeii", tovarășul prof unjv Radu 

. C. BOGDAN, adjunct al ministrului educației și Învățămîntului, 
ne-a subliniat in cele ce urmează semnificațiile pe care le comportă 
acest act normativ.

Noul decret se referă la înființa
rea, organizarea și funcționa
rea unităților de producție, cerceta
re, proiectare și servicii pentru in
tegrarea organică a învățămîntului 
superior cu producția și cercetarea

tru Niță în întreprindere ca 
în mijlocul unei familii ?

— Am descoperit încă o 
dată de ce este în stare 
familia noastră atunci cînd 
i s-a încredințat sarcina să 
producă tractoare pentru 
agricultură. Tractoare mo
derne, capabile Să execute

o gamă largă de lucrări, 
îmi aduc aminte că, atunci, 
primii care și-au sumes 
minecile, cum îi place ol
teanului să spună, au fost 
comuniștii — și au trecut 
imediat la treabă..

— Comunist și dv. ?
— De la vîrsta
— Se spune 

unde se ivesc

de 18 ani. 
că acolo 

greutăți, 
prezenta dv. aduce un su
flu de optimism. Dacă e 
adevărat, poate aveți o ex
plicație.

Dumitru Niță schițează 
un zimbet reținut :

— O explicație, sigur, am. 
Cum contribui eu la acest 
suflu de . optimism de care 
aminteați ? Poate și prin 
aceea că am descoperit 
secretul zîmbetului.

_  1 i
— Da, da. există și un 

secret al zîmbetului. Cînd 
o situație devine dificilă, 
eu știu ce o să urmeze și 
zimbesc. Adică : o să ne 
batem cu greutățile, o să 
ne dovedim mai tari și lu
crurile vor intra în nor
mal. Atunci 
lor din 
spulbere, 
cern mai 
propus.

înainte 
l-am întrebat :

— După vizita de lucru 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întreprinderea 
.,7 Noiembrie" a produs 
primele sute de tractoare 
moderne, speciale. Numă
rul tractoarelor și al celor
lalte mașini, ca și perfor
manțele lor vor trebui să 
sporească substanțial în 
acest cincinal. Se vor ivi, 
desigur, și greutăți pe acest 
drum. Cum vă propuneți 
să le învingeți ?

Comunistul Dumitru Nită 
nu mi-a răspuns decit prin- 
tr-un zîmbet larg. Acel 
zîmbet pe care i-1 cunosc 
oamenii și-1 așteaptă.

intra in 
îndoielile ce- 

jur încep să se 
Și totdeauna fa- 
mult decit ne-am

de a ne despărți

Lucian ZATTI

științifică ; se creează astfel un ca
dru organizatoric și juridic capabil 
să contribuie la perfecționarea și 
accelerarea procesului de integrare, 
diferențiat și optimizat în raport 
cu complexitatea, volumul, profilul 
și specificul activităților ce se reali
zează in cadrul invățămîntului. Un 
asemenea document comportă un 
amplu caracter de lucru ; durata sa 
de aplicare este de doi ani, după 
care, la sfîrșitul anului universitar 
1976—1977, pe baza concluziilor des
prinse din analiza rezultatelor obți
nute, i se va definitiva conținutul. în 
raport de totalitatea exigențelor spe
cifice școlii noastre superioare in 
continuă dezvoltare.

în noul decret se prevede înfiin
țarea și functionarea a trei categorii 
de unități : întreprinderi organizate 
pe principiul gestiunii economice, cu 
personalitate juridică, subordonate 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale de profil sau centralelor indus
triale. precum și pentru activitățile 
de integrare a instituțiilor de învă
țământ superior ; fabrici, uzine, sec
ții, ateliere, șantiere, linii-pilot, stu
diouri de producție ațtistică, unități 
de cercetare, proiectare, birouri și 
oficii de studii și de expertize, care 
fac parte din structura unităților eco
nomice. de cercetare și proiectare de 
profil, fiind direct subordonate aces
tora, precum și instituțiilor de învă- 
țămînt superior (aceste unități pot 
funcționa atit 
de profil, cit și 
de învățămint 
secții, ateliere, 
boratoare, stații-pilot. 
studiouri de producție

in incinta unităților 
in incinta instituțiilor 
superior) ; în sfirșit, 
centre de calcul, la- 

birouri. oficii, 
artistică etc.,

organizate 
parte din ...... ........... ........
invâțămînt superior.

Prin înființarea acestor unități cu 
caracter productiv se introduce și o 
noțiune nouă in învățămint: autofi
nanțarea. Veniturile realizate de u- 
nitățile de învățămint superior în 
activitatea de integrare vor constitui 
surse de finanțare a unităților res
pective. De la bugetul de stat se va 
acorda diferența dintre cheltuielile 
globale ale instituțiilor de învățămint 
superior și veniturile realizate de 
acestea.

Toate aceste unități vor avea plan 
concret de producție, la realizarea 
căruia participă studenții și perso
nalul didactic din instituția respec
tivă sau din alte instituții de învă- 
țămînt superior din același centru 
universitar. Studenții vor participa 
nemijlocit la activitățile de produc
ție, cercetare, ca muncitori in anii 
mici și cu sarcini de concepție, 
creație și conducere a activității de 
producție în anii terminali. Perso
nalul didactic va participa, în cadrul 
actualei norme didactice, la condu
cerea, administrarea și executarea 
lucrărilor necesare în activitatea, a- 
cestor secții, laboratoare. întreprin
deri. stații-pilot. în ceea ce privește 
primele două categorii de unități, 
indicatorii de plan economici și finan
ciari. mijloacele materiale și bănești 
sint asigurate direct de ministerele și 
organele centrale de profil. De aseme
nea. in funcție de baza materială exis
tentă, ministerele și celelalte organe 
centrale de profil vor asigura dota
rea cu mașini, instalații, i.r 
utilaje, scule și dispozitive 
spațiile nou create, cit și 
existente, pentru realizarea 
diții optime a sarcinilor de 
ție. cercetare, proiectare' și 
de servicii. Ele trebuie să

ca unități care vor face 
structura instituțiilor de

aparatură, 
atit in 

în cele 
în con- 
produc- 
prestare 
asigure,

(Continuare în pag. a III-a)
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în glorioasa istorie a Partidului 
Comunist Român — de la crearea 
căruia vom sărbători în această pri
măvară împlinirea a 55 de ani — 
se înscrie ca un moment bogat în 
semnificații victoria tortelor demo
cratice populare reunite în jurul, 
aflate sub influenta sau conducerea 
P.C.R. în alegerile parlamentare par
țiale. desfășurate în februarie 1936, 
în județele Hunedoara și Mehedinți. 
Această victorie a ilustrat deosebit de 
pregnant că, în pofida condițiilor de 
adîncă ilegalitate în care activa, Parti
dul Comunist a izbe Iii. prin hotărîrea 
cu care s-a ridicat în apărarea inte
reselor fundamentale ale poporului 
român, grav amenințate de fascism, 
să cîștîge încrederea și să ralieze în 
jurul său mase largi ale poporului, 
Situîndu-se în fruntea forjelor demo
cratice, progresiste, patriotice, des- 
fășurînd largi acțiuni politice pen
tru realizarea unității lor de acțiune, 
pe baza unor teluri comune. Partidul 
Comunist Român s-a afirmat efectiv 
în acei ani ca organizator și condu
cător al luptei poporului român îm
potriva fascismului, pentru apărarea 
libertăților democratice, a indepen
dentei, suveranității și integrității 
patriei.

Bazîndu-se pe experiența dobînd!- 
tă în perioada anterioară și îndeosebi 
in timpul bătăliilor proletare din anii 
1929—1933, P.C.R. a reușit. în pe
rioada ce a urmat, să-și extindă co
laborarea cu o serie de partide și 
organizații politice democratice, să 
stabilească legături cu diferite frac
țiuni ale forțelor politice burgheze, 
cu un număr mare de oameni poli
tici, democrat! și reprezentanți ai 
intelectualității progresiste care își 
manifestau neliniștea față de acti
vizarea Gărzii de fier, a mișcării le
gionare și primejdia înfeudării tării 
imperialismului fascist german.

La traducerea în viață a orientării 
către făurirea unității de luptă împo
triva fascismului și-au adus contribu
ția un șir de organizații de masă, de
mocratice. antifasciste, create în acea 
perioadă de partidul comunist, precum 
Comitetul Național Antifascist. Blo
cul Democratic. Frontul studențesc 
democratic. Frontul feminin și altele, 
care au activat legal, grupînd oameni 
aparținînd celor mai diferite clase si 
pături sociale. împotriva pericolului 
fascist, pentru unitatea forțelor de
mocratice, patriotice au militat, de 
asemenea, numeroase publicații crea
te și îndrumate de P.C.R.

Creșterea spiritului de unitate în 
rîndul clasei muncitoare și al celor
lalte forțe democratice și patriotice 
a dus la închegarea, in toamna anu
lui 1934, a unui front comun de luptă 
între P.C.R., Partidul Socialist Uni
tar, Comitetul național antifascist și 
Liga muncii, urmat în septembrie 
1935 de semnarea, pe baza unui pro
gram de luptă antifascistă, a acordu
lui de la Băcia (județul Hunedoara) 
între Frontul plugarilor și Madosz, ca 
și de semnarea la scurtă vreme, la 
București, a unui acord asemănător 
între Blocul democratic șf Partidul 
Socialist (Popovici).

Răspunzind chemării P.C.R.. repre-

ganizații de masă legale, ca Frontul 
feminin, patronajele populare și al
tele.

Campania electorală a mobilizat 
efortul forțelor democratice nu nu
mai din cele două județe, dar și din 
întreaga țară. în timpul campaniei 
electorale au venit la Hunedoara și 
Mehedinți militanți comuniști din 
București. Cluj. Brașov și din alte 
orașe, care au sprijinit organizarea 
adunărilor electorale ale Frontului 
democratic, „explicind maselor largi 
necesitatea de a vota pentru candi
datul comun", fiind vorba, in primul 
rînd, de „unirea tuturor forțelor 
antifasciste". La adunările electo-

40 de ani de la victoria forțelor democratice 
în alegerile din februarie 1936

zentanții organizațiilor semnatare ale 
acestor acorduri s-au întrunit, la 6 
decembrie 1935, la Țebea (jud. Hu
nedoara) și au semnat, sub gorunul 
secular al lui Horea și la mormîntul 
lui Avram Iancu, memorabilul legă- 
mînt democratic, antifascist. Acordul 
de la Țebea a fost considerat de co
muniști — în condițiile pregătirii ale
gerilor parlamentare parțiale din fe
bruarie 1936 — drept coloana verte
brală a unei largi concentrări a for
țelor democratice.

Pe baza prevederilor lui, care cuprin
deau, între altele, ridicarea stării de 
asediu și cenzurii, interzicerea activi
tății organizațiilor fasciste, liberta
tea de organizare și întrunire, com
baterea scumpetei și fiscalității exce
sive, rezolvarea datoriilor agricole în 
folosut țărănimii, apărarea păcii, lup
ta împotriva tendințelor agresive ale 
Germaniei bitleriste și a aiiaților ci 
etc., și-au unit forțele în campania 
electorală din județul Hunedoara : 
Blocul democratic. Frontul plugarilor, 
Madosz-ul și Partidul socialist, stabi
lind ca in alegeri să candideze, din 
partea Frontului comun. Ghiță Pop. 
iar în județul Mehedinți : Blocul 
Democratic și Partidul Socialist, sus- 
ținînd candidatura dr. Nicolae Lupu. 
Frontului comun democratic din 
cele două județe i s-au alăturat, de 
asemenea, organizațiile locale ale 
P.S.D. și P.N.Ț., cît și o. serie de or-

rale care au avut loc la Hune
doara. Tr. Severin, Petroșani, Deva, 
Lupeni, Lonea, Aninoasa, ca și 
într-un mare număr de sate din 
cele două județe au participat 
zeci de mii de cetățeni, de dife
rite categorii sociale și apartenențe 
sau convingeri politice. în cadrul lor 
au luat cuvîntul reprezentanți de 
frunte ai forțelor democratice, prin
tre care : Petre Andrei, Vasile Bîgu, 
Miron Belea, Petre Constantinescu- 
Iași, Nicolae Cristea, Mihail Ghelme- 
geanu, Petru Groza. Athanase Joja, 
Nicolae Lupu, Mihail Macavei, 
Gheorghe Micle, Ilie Pintilie, Con
stantin Popovici, Constantin Tranda- 
firescu, Romulus Zăroni și mulți alții, 
explicind maselor necesitatea luptei 
împotriva fascismului, pentru demo
crație, pentru pace, pentru front 
popular. în fața avîntului popular 
democratic, organizațiile fasciste s-au 
dedat la acte huliganice, urmărind 
intimidarea forțelor democratice și a 
alegătorilor. Presa vremii relata 
aproape zilnic despre sosirea de tre
nuri. încărcate cu „forțe de soc" ale 
organizațiilor fasciste, legionare, e- 
chipate cu arme, ghioage și ciomege. 
„Respinși de corpul electoral — co
menta ziarul „Facla" — gogo-cuziștii 
au hotărît să cucerească masele elec
torale cu asalt".

în această atmosferă de aspre în
fruntări între forțele politice, in di

mineața zilei de 18 februarie 1936, 
grupuri masive de muncitori, țărani 
și intelectuali s-au prezentat în fața 
urnelor, votind. pentru reprezentanții 
forțelor democratice și pecetluind 
astfel victoria frontului popular anti
fascist. în județul Hunedoara forțele 
democratice au obținut 31 965 de vo
turi, cu peste 7 000 mai mult decit 
candidatul partidului liberal, aflat la 
guvern, și cu peste 24 000 mai mult 
dceît candidatul gogo-cuzist, iar in 
județul Mehedinți, candidatul forțe
lor democratice a obținut 20 867 de 
voturi, cu aproape 3 000 mai multe 
decit obținuseră Ia un loc candidatul 
partidului liberal și cel al partidului 
gogo-cuzist.

Succesul forțelor democratice în 
alegerile parlamentare din februarie 
1936 a dovedit starea de spirit antifas
cistă a maselor, justețea punctului 
de vedere al P.C.R. potrivit căruia în 
țara noastră existau în acea perioadă 
condiții pentru închegarea unui 
Front popular antifascist Ia nivel na
țional, capabil să bareze calea fas
cismului, să apere independenta și 
integritatea teritorială a țării. Ziarul 
„Adevărul" din 23 februarie scria 
în acest sens : „Hunedoara și Me
hedinți sint afirmarea materială, 
sensibilă, decisivă a revirimentu
lui în opinia publică, întoarsă 
sistemului de brutalizare și înfeu- 
dare a țării în sfera fascisto- 
hitleristă. Am înregistrat cea mai 
frumoasă izbîndă a democrației 
române din ultima vreme". întreaga 
activitate de pregătire a alegerilor a 
contribuit considerabil la îmbogăți
rea experienței- de luptă a Partidului 
Comunist Român, la creșterea influ
entei sale în rîndul maselor, la atra
gerea în jurul său a unor și mai largi 
forte democratice, patriotice, antifas
ciste — muncitori, țărani, intelectuali 
de prestigiu.

Această experiență, legăturile noi 
create cu diferite grupuri și oameni 
politici au fost deosebit de utile par
tidului în organizarea marilor acțiuni 
de luptă desfășurate în perioada ul
terioară. premergătoare celui de-al 
doilea război mondial, apoi în lupta 
împotriva dictaturii militare-fasciste, 
in eforturile pentru realizarea Fron
tului Unic Muncitoresc, pentru coali
zarea tuturor forțelor democratice, 
antifasciste și înfăptuirea insurecției 
naționale armate din august 194-1, care 
a deschis o eră nouă în istoria pa
triei noastre, era unor profunde 
transformări revoluționare, a înfăp
tuirii celor mai înalte idealuri de 
libertate socială și națională, pentru 
care au luptat nenumărate generații 
de înaintași, era triumfului socialis
mului.

Dr. Mircea MUȘAT

Stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii din județele Argeș. Vil- 
cea și Vrancea au încheiat ^repararea 
tractoarelor și mașinilor agricole care 
vor fi folosite în campania agrico
lă de primăvară, iar in cele din ju
dețele Constanța. Caraș-Severin, Ia
lomița și Bacău lucrările sint pe 
terminate. în alte județe, repararea 
tractoarelor și a unor mașini agri
cole nu poate fi insă terminată, de
oarece lipsesc unele piese de schimb. 
Iată citeva sesizări sosite, atit la 
redacție, cit și la Ministerul Agri
culturii :

ferite întreprinderi subordonate Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini — și anume : „Tractorul" 
din Brașov, întreprinderea de meca
nică fină din Sinaia, „Semănătoarea" 
din București, „< Noiembrie" din 
Craiova. I.M.U. Medgidia și altele.

Tov. Marian Curelea, director în 
direcția de aprovizionare din Minis
terul Agriculturii, ne-a spus: „întru- 
cît cea mai mare parte a întreprin
derilor furnizoare nu și-au respec
tat obligațiile contractuale nici anul 
trecut, la unele repere, bazele de

Alba : „De la începutul campaniei 
de reparații, piesele de schimb ne-au 
dat de furcă, ne-a spus tov. Petru 
Popa, inginerul-șef al trustului ju
dețean S.M.A. Avem absolută nevoie 
de 20 arbori motor. 40 pinioane pen
tru cutia de viteză. 35 roți dințate 
pentru distribuție, diferiți rulmenți 
și alte piese pentru tractoare".

Ce sesizează
Ministerul Agriculturii 

și ce răspunde 
Ministerul Industriei 

Construcțiilor de Mașini

Arad : într-un telex transmis cen
tralei de resort, trustul S.M.A. ara
tă că. deși mai sint multe revizii de 
făcut, centrele de reparații și ate
lierele specializate au fost obligate 
să-si întrerupă activitatea datorită 
lipsei pieselor de schimb : cuzineți, 
duze, arbori motor, pinioane ș.a.

Olt : De la începutul campaniei de 
reparații nu au fost asigurate can
tități suficiente de blocuri și arbori 
motor, cămăși de cilindru, suporți 
față pentru direcție, fuzete. pinioa
ne. axe secundare etc

Semnale asemănătoare am primit 
si din județele Galați. Neamț, Dolj. 
Cluj. Mehedinți.

Lipsa unor piese de schimb ex
plică. in mare măsură, de ce la ora 
actuală, in stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii, au mai rămas de 
reparat 5 000 tractoare, iar în între
prinderile agricole de stat 2 090 trac
toare, la care se adaugă numeroase 
semănători, grape cu discuri și alte 
utilaje. Cele mai mari restanțe în 
livrarea pieselor de schimb au di

aprovizionare și unitățile agricole nu 
au în stoc nici o cantitate de piese 
de schimb. Căutîndu-se o soluție pen
tru îmbunătățirea situației, anul aces
ta s-a încheiat o convenție între 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, prin care 
s-a urmărit să se pună ordine in asi
gurarea pieselor de schimb. Astfel, 
printre altele, s-a stabilit ca livra
rea tractoarelor și mașinilor agricole 
să se facă condiționat de respectarea 
contractelor privind asigurarea pie
selor de schimb. Cu toate acestea, 
chiar din prima lună a anului con
tractele încheiate nu au fost respec
tate la un mare număr de repere. 
Pină acum nu am aplicat prevederile 
convenției. Sîntem însă puși in situa
ția să nu mai acceptăm Hvrarea 
tractoarelor și mașinilor agricole 
dacă nu se vor respecta obligațiile 
contractuale în ce privește asigura
rea pieselor de schimb".

Cum motivează situația creată to
varășii care' răspund de această

problemă în cadrul industriei con
strucțiilor de mașini ? „Ținînd seama 
de neajunsurile mai vechi existente 
în aprovizionarea unităților agricole 
cu piese de schimb, anul acesta am 
corelat mai bine contractele înche
iate cu capacitățile de producție ale 
întreprinderilor industriale — ne-a 
spus tov. Teodor Ștraus. director in 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Totodată am cuprins în 
contractele pe 1976 și restanțele de 
anul trecut la 6 repere : blocuri și 
arbori motor, chiulase etc. In plus, 
pentru reperele de importanță deose
bită, am întocmit grafice de livrare 
pe care le urmărim decadal. Totuși, 
pină in prezent nu au fost respec
tate contractele la unele piese, cele 
mai mari restanțe înregistrîndu-se la 
blocuri motor. Pentru recuperarea 
rămînerilor in urmă am stabilit o se
rie de măsuri, diferențiate de la o 
întreprindere la alta, și apreciem că, 
pină la sfîrșit.ul lunii februarie, livră
rile se vor încadra în prevederile 
graficelor".

După cum se știe, executarea la 
timp și de bună calitate a lucrărilor 
în campania de primăvară depinde în 
mod hotărîtor de încheierea grabni
că a reparațiilor la întregul parc de 
tractoare și mașini agricole care vor 
fi utilizate in această campanie. 
Iată de ce este necesar ca proble
ma aprovizionării cu piese de schimb 
să fie rezolvată în cel mai scurt timp. 
Măsurile luate nu trebuie să se re
ducă la întocmirea unor grafice care 
apoi să fie doar „aproximativ" res
pectate. Este momentul ca mi
nisterul de resort să intervină 
concret, efectiv și imediat în fiecare 
unitate producătoare, astfel incit să 
se realizeze o îmbunătățire radicală 
în domeniul livrării pieselor de 
schimb necesare terminării repara
țiilor tractoarelor și mașinilor agri
cole.

Peisaj de iarnă în munții BucegiIon TEODOR

Creația originală 
in concertele bucureștene

Modalităților obișnuite 
de integrare a operelor 
compozitorilor noștri în 
circuitul vieții de con
cert li se adaugă. în ul
tima vreme, uncie for
me deosebite. primite 
cu interes de public. 
Ne referim. în pri
mul rînd, la concer- 
lul-recital. Primul din- 
tr-o serie prevăzută 
pentru această stagiune 
— susținut de un grup 
de cintăreți de la Opera 
Română (Valentin Teo- 
dorian, Elena Grigores- 
cu, Nicolae Constanti- 
nescu. Rodica Mitrică, 
secundați cu competen
ță de către pianista 
Viorica Cojocaru-Lam- 
brachi) — s-a consti
tuit într-un medalion 
„Mihail Jora". Frumu
sețea și originalita
tea unor cîntece. cu 
capacitatea lor de expri
mare inimitabilă a su
fletului românesc și a 
trăirilor individuale năs
cute din fuziunea cu 
versul poeților noștri, 
au fost redate cu toată 
înțelegerea de către in
terpretă Unii dintre ei, 
posedind o vastă expe
riență chiar în domeniul 
genului cameral (ne 
gîndim Ia Valentin Teo- 
dorian. îndeosebi), au 
demonstrat că pentru a- 
cest gen nu este nevoie 
de desfășurări vocale de

anvergură — specifice 
cintărețului de operă — 
ci, mai ales, de subtili
tate și finețe.

Filarmonica „George 
Enescu" încearcă, la 
rindu-i. să abordeze 
în domeniul muzicii de 
cameră formula unor 
duble medalioane de 
compozitori români.

Formula are avantajul, 
pc de o parto. de a pre
zenta, intr-o paralelă 
semnificativă, creațiile a 
doi autori (Zcno Vancea- 
Tudor Ciortea ; Mircea 
Chiriac-Dumitru Bu- 
ghici ; Adrian Rațiu- 
Ștefan Niculescu : Liviu 
Glodeanu-Mihai Moldo
van : Tiberiu Olah-Au- 
rel Stroe ș.a.) care, 
prin opera lor camerală, 
conturează direcții in 
mod firesc convergente 
sau complementare în 
ansamblul muzicii româ
nești contemporane. Pe 
de altă parte, formula 
oferă interpreților — de 
data aceasta cei mai 
mulți specializați și gru
pați în formații deveni
te cunoscute și apreciate 
— să înfățișeze roadele

unei munci temeinice în 
propagarea muzicii de 
cameră, muncă pe repre
zintă adesea și 6 colabo
rare directă între crea
tor și interpret.

Nu vom uita să amin
tim și de eforturile pe 
care le depune, în acest 
sens. Asociația oameni
lor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale 
(A.T.M.). în concertele 
extraordinare (cum a 
fost primul concert al 
acestui an. „Seara suc
ceselor", de la Sala Pa
latului, desfășurat sub 
bagheta lui Sile Dinicu), 
sint prezentate cu con
secvență cele mai cu
noscute compoziții de 
muzică ușoară româ
nească lansate în ulti
ma vreme. Mai mult, 
se observă evident preo
cuparea ca aceste pagini 
de gen să aibă inter
pretări de referință, cu 
mare ecou la public.

Iată deci formule 
din viața de concert 
bucureșteană care de
notă preocuparea pen
tru promovarea crea
ției românești ; nu sint 
singurele, dar se dove
desc exemplare pentru 
modul în care informea
ză și educă.

Gheorghe JFIRCA

Semnalam, cu cîțiva ani In urmă, 
însuflețirea cu care porniseră unele 
consilii populare, unități ale indus
triei locale, cooperative agricole, 
meșteșugărești și de consum să or
ganizeze, pe o scară mai largă, in 
localitățile rurale activități tradițio
nale, de prelucrare a resurselor lo
cale. în micile ateliere, care abia se 
înfiripau, erau prelucrate atunci „ma
terii prime" 
valoare 
marc, 
îndemîna 
argila, 
papura, 
pănușii 
rumb. Acum 
poate constata la 
fața locului cit 
de mult au evo
luat în 
direcție 
vele . 
cit de multe alte 
resurse și țezerve 
găsite, cît de ingenios au fost folosite 
și ce beneficii mari aduc ele econo
miei naționale, cetățenilor înșiși.

Directorul Direcției județene de 
industrie locală din Sibiu ne vorbea, 
de pildă. ca de ceva „intrat în firea 
lucrurilor" că micile unități dc odini
oară din teritoriu s-au dezvoltat in 
așa măsură incit acum se încumetă 
sa-și propună realizarea unor ve
nituri de zeci de milioane lei 1 Au 
luat ființă balastiere puternice pen
tru prelucrarea prundișului necesar 
m construcții, șantiere in locuri ar- 
giloase care produc anual milioane 
ae cărămizi, economisindu-se astfel 
cimentul.

Nesecatul filon al resurselor natu
rale este valorificat acum mai intens, 
cu mai multă pricepere și ingeniozi
tate. Se urmărește economisirea ma
terialelor deficitare (lemn, ciment 
etc.) ; in realizarea unor produse ali-

i“ fără 
prea 

aflate la 
oricui : 

răchita, 
trestia, 

de po
se

această 
inițiati- 

oamenilor.

mentare. unități cooperatiste renunță 
parțial sau total la repartiții de carne 
și legume din fondurile centrale ale 
statului, dezvoltind prin mijloace 
proprii creșterea animalelor, extin
derea legumicuiturii ; prin înfiin
țarea secțiilor-ailexă — conduse di
rect de consiliile populare — cum 
ar fi crescătorii de păsări și de 
porci, ateliere pentru țesutul co-

Instantaneu la Institutul de învățqmînt superior din Baia Mare : în laboratorul 
de fizică și electrotehnică, studențl din anul II cercetează circuitele electrice

Pcftsți acum 
la Govora I

Datorită eficacității 
tratamentului și fru
museții locului unde 
este situată, Govora 
și-a ciștigat un bun 
renume. îritr-o ' scri
soare trimisă redacției, 
loan Stescu din co
muna Voluntari-Bucu- 
rești, subliniind aceste 
calități ale Govorei, 
ne spunea : „merg aici 
de trei ani de zile 
și, in urma grijii de 
care am fost înconju
rat de către persona
lul medical, mi-am 
refăcut sănătatea". în 
continuarea scrisorii 
sale, autorul relata 
însă că in luna de
cembrie. anul trecut, 
cind a fost în stațiu
ne. a observat o sea
mă de neglijențe de 
ordin gospodăresc.

întreprinderea sta
țiunilor balneoclimate
rice Govora, căreia 
i-am adus la cunoștin
ță aceste observații 
critice, ne-a răspuns 
că lucrările de repara-, 
ții curente sint în 
curs de executare. De 
asemenea, s-au luat 
măsuri de înlocuire a 
timplăriei metalice și 
de revizuire a insta
lațiilor. Au fost ve
rificate . și reparate 
toate tocurile de la uși 
și ferestre la cabine
le de băi. înlocuite 
geamurile sparte, iar 
pină la sfirșitul lunii 
februarie se vor exe
cuta lucrările de zu
grăveli și vopsitorii, 
în legătură cu starea 
aparaturii de la pul- 
verizațiile colective, 
s-au confecționat în 
atelierele unității apa
ratele necesare pentru 
înlocuirea celor uzate, 
în prezent și aici se 
fac lucrări de vopsito- 
rie. Cu prilejul confe
rințelor medicale care 
au loc bilunar, se .sub
liniază în încheierea 
răspunsului, se ia -act 
și se rezolvă operativ 
toate observațiile pa- 
cienților.

Cele arătate par a 
fi o invitație : poftiți 
acum la Govora I Nu 
veți mai avea nici un 
reproș de făcut la a- 
dresa bunei gospo
dăriri.

0 satisfacție 
în plus

Vrerea oamenilor 
din Vrăniuț — Caraș- 
Severin — a fost să 
aibă un magazin al lor 
în sat, să nu mai 
meargă pentru diferi
te cumpărături tocmai 
la centrul comunei, la 
Răcășdia. Ideea s-a 
conturat prin anul 
1971. Timp de vreo 
doi ani, membrii coo
perativei de consum 
au purtat cu diferite 
prilejuri discuții, au 
făcut propuneri în a- 
cest sens, pentru ca în 
1973 inițiativa să se 
materializeze. Dar nu
mai parțial. Au pus 
atunci cu toții umărul 
și în vreo 20 de zile 
s-a și turnat fundația. 
S-au adus și unele 
materiale pentru clă
dire. Lucrurile însă au 
rămas, din nu se știe 
ce motivș. in acest 
stadiu. într-o scrisoa
re adresată „Scînteii". 
peste 40 de locuitori 
ai satului solicitau a- 
jutor pentru ca să se 
termine odată con
strucția magazinului 
din satul lor.

Consiliul popular al 
județului Caraș-Seve
rin s-a dovedit a fi 
receptiv la sesizarea 
locuitorilor din Vră
niuț și. în răspun
sul trimis redacției,

ne informează des
pre măsurile luate. 
U.J.C.C. va asigura a- 
daptarea documenta
ției de execuție la si
tuația reală ; ' pen
tru reducerea unor 
costuri s-a concretizat 
și contribuția, atit a 
locuitorilor din sat, 
prin efectuarea de 
muncă patriotică, cit 
și a consiliului popu
lar comunal, prin asi
gurarea de materiale 
ca : balast, nisip etc., 
amenajarea căilor de 
acces la magazin. E- 
xecuția mobilierului și 
a dotărilor se va face 
în atelierele proprii 
ale IJECOOP Caraș- 
Severin. S-a comu
nicat biroului exe
cutiv al Consiliului 
popular al comunei 
Răcășdia, se sublinia
ză în încheierea răs
punsului. să aducă la 
cunoștința sătenilor 
cele relatate mai sus, 
precum și hotărîrea 
U.J.C.C. ca la 1 de
cembrie 1976 magazi
nul și bufetul nou 
construite, dotate cu 
mobilier modern și 
bine aprovizionate cu 
întregul sortiment de 
mărfuri solicitate, să 
fie puse în funcțiune.

Locuitorii satului 
Vrăniuț vor avea în 
plus satisfacția de a 
fi contribuit din plin, 
prin munca lor. la 
realizarea acestui o- 
biectiv.

Concis, !a obiect
Consiliul popular al județului Bihor : Au fost 

luate măsuri și s-a asigurat încălzirea corespun
zătoare a apartamentelor din blocul d-1. Tot
odată, s-a trasat sarcină I.J.G.C.L. ca pină la 
mijlocul lunii februarie a.c. să revizuiască insta
lațiile de încălzire centrală de la blocurile aso
ciației nr. 10 și să înlăture unele defecțiuni, 
spre a se putea asigura în apartamente tempe
ratura^ normală. Pentru eliminarea infiltrațiilor 
de apă la terase, s-au luat măsuri ca pîhă la 
15 mai a.c. să se revizuiască hidroizolațiile de 
la terasele blocurilor asociației respective și să 
se execute lucrările de reparații necesare.

Consiliul popular al județului Cluj : La soli
citarea noastră. Inspectoratul județean pentru 
controlul calității produselor a efectuat Un con
trol la întreprinderea producătoare a patroane
lor pentru autosifon. Iuîndu-Se măsuri operative 
pentru întărirea controlului calitativ final, spre 
a se evita pătrunderea în rețeaua de desfacere 
a patroanelor defecte. De asemenea, s-au luat 
măsuri de sancționare contravențională a nouă 
lucrători din cadrul G.I.L. Cluj-Napoca. vino- 
vați de deficiențele semnalate în scrisoare.

Necuiai ROȘCA

CARAS-SEVERIN
J Grijă față de sănătatea omului

în județul Caraș-Severin. rețeaua 
de ocrotire a sănătății populației a 
cunoscut în cincinalul recent încheiat 
o dezvoltare care depășește cu peste 
50 la sută capacitatea locurilor in 
spitale, sanatorii, preventorii și case 
de nașteri, față de cea înregistrată in 
1965—1070. Astfel, la Reșița. Caran
sebeș și Moldova Nouă au fost con
struite sau modernizate spitale cu
plate cu policlinici. în același timp, 
în orașele și comunele județului s-au 
dat in folosință aproape 100 de dis
pensare teritoriale, de întreprinderi

și instituții; o policlinică balneară și 
alte 7 policlinici de circumscripție.

Planurile de dezvoltare în profil 
teritorial a localităților județului pre
văd construirea de noi unități medi- 
co~-sanitare la Reșița, Oțelul Roșu. 
Caransebeș, Herculane, mărirea nu
mărului de lochri în creșe cu 2 600, 
amenajarea de noi case de nașteri, 
modernizarea unor dispensare co
munale și farmacii, creșterea numă
rului de medici și cadre sanitare de 
specialitate. (N. Cătană).

pildă, oferă 
generalizat.
secții-anexă 
tine, cabane 
ție publică, 
consum au și renunțat la o parte din 
mărfurile alimentare repartizate din 
fondul central, reușind să se auto- 
aprovizioneze, să obțină beneficii 
însemnate cu forțe proprii. Au fost

o experiență demnă de 
Prin organizarea de 

pe lingă hanuri și can- 
și unități de alimenta- 
multe cooperative de

cantinelor muncitorești un plus de 
citeva mii tone de carne. Și pentru 
că hrana animalelor a fost asigurată 
in mare parte din înseși deșeurile 
culinare, din reziduurile morilor și 
fabricilor de zahăr, din 
mașinilor de treierat — 
pe teritoriul localităților 
ve — prețul cărnii astfel 
te este foarte convenabil,

deșeurile 
rezultate 
respecti- 
procura-

...S-ar

Resursele locale sîriț mari.

interne au fost voarelor, pentru producerea arti
colelor de artizanat, pentru împle
tituri ș.a.m.d.. se folosește mai com
plet, și în tot timpul anului, forța 
de muncă a cetățenilor ; se reali
zează o mai bună aprovizionare a 
pieței locale și surplusuri de marfă 
pentru export.

în mod deosebit se dezvoltă acele 
activități pentru care există sufi
ciente resurse naturale, tradiții și ce
rințe ale pieței — deci pentru care 
sint asigurate beneficii 
De exemplu. în județul 
prelucrată cu succes piatra, 
are întîietate artizanatul, 
județe 
succes 
Există 
țională 
succes 
pra

se

convenabile.
Brașov este 

. in Argeș 
în multe 

de munte sint valorificate cu 
fructele de pădure ș.a.m.d. 

însă și o îndeletnicire tradi- ' 
care tinde să se dezvolte cu 
in toate județele și asu- 

__ căreia insistăm mai mult : 
creșterea animalelor. în această di
recție, cooperativele de consum, de

dezvoltate, cu precădere, crescăto
riile de porci și păsări, pe care coo
perativele le întrețin in general eco
nomicos. din achiziții și deșeuri ali
mentare. Rezultatele sint remarcabile 
— deși trebuie privite doar ca un 
început. Asemenea crescătorii au dat 
populației, anul trecut, 200 de va
goane de carne. Practic, unele coo
perative de consum desfac in unită
țile lor produse de carne realizate 
numai prin autogospodărire.

Crescătorii de animale bine orga
nizate am găsit insă și in sfera co
merțului de stat. înființate, în ultima 
vreme, pe lingă cantinele-restaurant 

/ și in cadrul unor gospodării-anexă 
din stațiunile de odihnă. Am văzut 
asemenea secții-anexă la Călimă- 
nești, Craiova. Sinaia. Hunedoara și 
chiar într-o stațiune alpină : Pălti
niș. E o activitate foarte necesară și 
rentabilă. Anul trecut, asemenea 
crescătorii au adus in meniurile

putea 
cita sute de exem
ple care dovedesc 
că inițiativa loca
lă și folosirea cu 
simț gospodăresc 
a rezervelor 
turale 
mijloace 
pentru 
cerea mai 
cerințelor 
lației și obținerea 
unor beneficii 
substanțiale. Iată 
ultimelor orien-

na- 
reprezintă 

sigure 
satisfa- 
bună a 
popu-

de ce. în lumina ............... . .......
țări date de conducerea partidului —• 
așa cum s-a subliniat la Congresul 
consiliilor populare, cum cerea tova
rășul Nicolae Ceaușescu in Mesajul 
adresat recentului Congres al coope
rației de consum — organele locale 
și cooperatiste au în vedere înfiin
țarea unei rețele și mal puternice de 
secții-anexă și ateliere pentru pre
lucrarea resurselor locale. Practic, în 
majoritatea localităților țării se vor 
construi, din materiale ușoare și ief
tine. noi capacități pentru prelucra
rea cerealelor, legumelor și fructelor, 
cărnii, semințelor ș.a.m.d. în organi
zarea unor asemenea unități există, 
cum arătam, o experiență pozitivă. 
Este insă necesar ca tot ceea.ce s-a 
cișligat. rezultatele bune să fie gene
ralizate — rolul decisiv revenind, de
sigur. consiliilor populare.

Gh. GRAURE

Din crengi 
si rădăcini

Tehnicianul Ion Ștefan de 
la exploatarea carboniferă Fi- 
lipeștii de Pădure (Prahova) și-a 
făcut o adevărată pasiune pen
tru crengile și rădăcinile copa
cilor, prin dreptul cărora multi 
dintre noi trecem fără să le 
deslușim toate neasemuitele fru
museți. In timpul său liber, el 
hoinărește prin pădurea din îm
prejurimi și cu ochii scrutează 
încringăturile plăsmuite de na
tură, le desprinde cu grijă, le 
duce acasă și le transformă, cu 
migală șl măiestrie, in veritabi
le obiecte de artă. Pină acum, 
și-a împodobit casa cu peste 200 
de „sculpturi" : un cap de urs 
(dintr-o buturugă aruncată), că
prioare, păsări, flori... Zilnic, 
casa lui este deschisă pentru 
școlarii din comună, care vin să 
învețe „arta" de a însufleți 
banale crengi și rădăcini de co
paci. Multe dintre „sculpturile" 
lui vor fl expuse la muzeul sa
tului. Iar primarul a venit cu 
ideea să deschidă chiar un ate
lier de artizanat. Și nu e o idee 
rea. Pădurea din apropiere, cu 
dragoste îngrijită și sporită, se 
dovedește deosebit de gene
roasă.

Atentie
9

Ia gheață, 
copii!

Zăpada căzută în ultimele zi
le in diferite zone ale tării a 
dus la formarea a numeroase 
derdelușuri pentru săniuțe. în
tr-un cuvînt. bucurii pentru co
pii. Dar și o grijă sporită din 
partea părinților, a celor mari, 
pentru a le supraveghea joaca. 
Cu atit mai mult cu cît și în 
iarna aceasta s-au înregistrat 
destule victime în rîndul co
piilor care s-au jucat, impru
dent. cu săniuțele. Cum este și 
cazul celor doi copii (unul de 
7 ani și celălalt de 8 ani) din co
muna Grădiștea, județul Ilfov. 
Ducindu-se pe lacul de Ia mar
ginea satului, cei doi s-au dat 
cu săniuța pe luciul gheții. La 
un moment- dat, gheața a cedat 
și, prin copca deschisă cei doi 
copii au dispărut cu săniuțe cu 
tot...

În control...
SDe fapt, n-o cheamă Popescu. I 

Nici M„ adică Maria, Mariana 
sau Magdalena... Pe numele a- •

! depărat ii zice Ana Prodaniuc, ■ 
din Sighetu Marmației. S-a au- j 
tointitulat, rînd pe rînd, cind i

, „ofițer", cind „balerină", „jurii-

I consult" și... „medic inspector" 
la Sanepid-Oradea. In prima ca
litate, aceea de „ofițer", a pro-

! mis unor creduli că-i „scapă" de b Î armată ; in postura de „baleri- | 
nă“ l-a făcut pe unul să-i de- S

, clare dragoste veșnică pină la 
5 moarte ; ca „jurisconsult", a in- 
| șelat-o cu bani pe Marioara Ci, 

care avea nevoie de o casă ; iar
. ca „medic inspector la Sanepid" . 

a atins apogeul escrocheriei. A I 
t controlat zeci de unități corner- g 

dale din Oradea, a ridicat carr
I nete de sănătate, a dat amenzi | 
s cu toptanul și a acceptat „mici 8 
‘ atenții" in bani și obiecte de la * 
Icei care implorau iertare pentru s 

neregulile din unitățile lor. Ce B 
mai : despre controalele „docto- | 
vițel" M. Popescu se dusese ves-

Itea (și teama) in toată urbea 
Nimeni insă nu s-a gîndit. s-o 
legitimeze. A făcut-o miliția.

! Pe un sens s 
| interzis

Un autoturism gonea ea un 
bolid pe o stradă cu sens inter
zis din Brașov. O femeie a fost 
lovită. Laș, conducătorul auto 
n-a oprit, fugind mai departe, 
ca un bezmetic. Alertați, lucră
torii de miliție au început ime
diat cercetările pentru identi
ficarea făptașului. Nimeni insă 
nu reținuse numărul mașinii. Și 
totuși, pină la urmă, după veri
ficarea a sute și sute de mașini, 
făptașul a fost depistat și ares
tat. Se numește B. Iosif, tot din 
Brașov. Va fi trimis in fața in
stanței sub mai multe învinuiri: 
conducere auto sub influența 
alcoolului, circulație pe sens in
terzis. producerea unui grav 
accident, părăsirea locului fap
tei și... conducere fără permis 
de conducere.

Administra'
tor necinstit

Doi cetățeni din Satu-Mare 
au fost înștiințați că fusese pro
fanat un cavou in care se aflau 
inmormintate trei persoane din 
familia lor. S-au dus la cimi
tir și an constatat cu surprinde
re că dispăruse capacul cavou
lui cu numele răposaților, iar în 
locul lui se afla o nouă inscrip
ție funerară, din care reieșea că 
acolo „odihnește" altcineva. Cei 
doi s-au plins lui Vasile Szenes, 
administratorul cimitirului. A- 
cesta a Vrut să le dea pe loc 
600 de lei. pentru ca afacerea 
să rămină „inmormîntată". Adi
că să nu se afle precum că el 
însuși „inchirlase" cavoul 
pricina unei femei, căreia 
cedase soțul. Bineînțeles, 
tra sumei de 4 000 de lei. 
afacerea necurată a fost
gropată". V. S. a fost condamnat 
pentru profanare de morminte.

cu 
ii de- 

con- 
Dar 

„dez-

. Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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■istm al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit, marii dimineața, 
pe A. N. Belicenko. președintele Băn
cii Internaționale de Investiții de la 
Moscova, care face o vizită in tara 
noastră.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării dintre țara noastră și Banca In
ternațională de Investiții.

La Întrevedere au luat parte Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Mihai Diamandopol. președintele 
Băncii de Investiții, și Mircea Geor
gescu, adjunct al secretarului Consi
liului de Miniștri.

Convorbirea s-a desfășurat* într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
In aceeași zl. A.N. Belicenko a* fost 

primit de tovarășul Ion Pătau.

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale.

Au fost discutate modalități prac
tice de conlucrare ■ între Banca de 
Investiții a Republicii Socialiste 
România și Banca Internațională de 
Investiții.

★
De asemenea, președintele condu

cerii administrative a Băncii Inter
naționale de Investiții a avut con
vorbiri cu conducerile Ministerului 
Finanțelor; Băncii de Investiții, Băn
cii Naționale și Băncii Române de 
Comerț Exterior.

Mărfi la amiază, oaspetele sovietic 
a părăsit Capitala.

(Agerpres)

0 delegație a Marii Adunări Naționale

Cronica zilei
George Macovcscu. ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă de felicitare ministrului de ex
terne al Republicii Gambia. Alieu 
Badara N’Jie. cu prilejul celei de-a 
Xî-a aniversări a proclamării inde
pendenței de stat a acestei țări.

■Ar

în cadrul unei festivități, ce a avut 
loc marți la amiază, Ambasada Ita
liei la București a transmis in patri
moniul Universității din Capitală lu
crări științifice, de largă informare, 
destinate celor ce studiază în învă- 
țămintul superior umanist.

După cum subliniau George Ciucu. 
rectorul Universității bucureștene, și 
Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei în țara noastră, în alocuțiu
nile rostite cu acest prilej, acest act 
se înscrie în contextul vechilor re
lații de colaborare culturală și știin
țifică existente între țările noastre, 
între Universitățile din București și 
din Roma.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GAMBIA

Excelentei Sale Sir DAWDA KAJRABA JAWARA
Președintele Republicii Gambia

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței de 
stat al 'Republicii Gambia, vă adresez, în numele poporului și guvernului 
român, precum și al meu personal, felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate poporului gambian.

îmi exprim speranța că relațiile existente între cele două țări ale noastre 
se vor dezvolta, in anii care vin. spre binele popoarelor român și gambian, 
al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A ctu alitâti 
din țările socialiste 
MOSCOVA: Autocamionul,,Kamaz" nr. 1

a plecat
Marți dimineața a plecat la Da

masc o delegație a Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul Ni- 
colae Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, care, la invitația Consiliu
lui Poporului al Republicii Arabe Si
riene, va face o vizită în această, țară. 
Din delegație fac parte Ferdinand 
Nagy, președintele Consiliului popu
lar județean Covasna, secretar al 
M.Â.N., loan Mineu, adjunct, al mi
nistrului minelor, petrolului și geolo
giei, membru al Comisiei pentru in
dustrie și activitatea economico-fi- 
nanciară a M.A.N.. loan Paraschiv. 
președintele Consiliului popular al 
municipiului Ploiești, membru al Co-

la Damasc
misiei pentru consiliile populare și 
administrația de stat a M.A.N., Cat.ița 
Teodoreanu, tehniciană la întreprin
derea de confecții — Rimnicu-Sărat, 
membru al Comisiei pentru consiliile 
populare și administrația de stat a 
M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezent! Aneta Spornic, vicepre
ședinte al Mafii Adunări Naționale, 
Ilie Șalapa, președintele Comisiei 
pentru industrie și activitatea eco- 
nomico-financiară, Margareta Hauser, 
secretar al M.A.N., alte persoane ofi
ciale.

A fost de fată Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Siriene 
la București.

(Agerpres)

Ajutor acordat 
de Crucea Roșie din România 

populației sinistrate 
din R.D. Malgașă

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a trimis 
Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Democrată Malgașă un aju
tor compus din medicamente și pă
turi. pentru a veni în sprijinul 
populației sinistrate în urma puter
nicului ciclon ce s-a abătut asupra 
acestei țări.

Situată de o parte 
și de alta a fluviului 
cu același nume, pe 
o fîșie de pămînt lun
gă de aproximativ 300 
de kilometri, Gambia 
este cu cel 11295 
kmp ai săi cel mai 
mic stat al continen
tului african. Popu
lația țării este de 
500 000 de locuitori.

Aflată încă din anul 
1821 sub dominație co
lonială, Gambia își 
dobîndește indepen
dența la 18 februarie 
1965, proclamîndu-se 
ulterior republică.

Economia țării poar
tă amprenta îndelun
gatei perioade a do
minației coloniale. 
Deși dispune de te
renuri fertile, agri
cultura, principala o- 
cupație a locuitorilor, 
ara redusă la mono- 
cultură — arahidele 

care constituie

principalul produs de 
export. Dar ea în toa
te țările africane care 
au pășit pe calea dez
voltării independente, 
economia gambiană a 
inceput să cunoască 
în ultimii ani mo
dificări substanțiale. 
In Gambia — țară 
în care la proclamarea 
independenței nu e- 
xista nici o .între
prindere industrială 
— au apărut astăzi o 
serie de întreprinderi 
de prelucrare a resur
selor proprii.

Pe plan extern, 
Gambia duce o poli
tică de prietenie cu 
toate țările africane, 
de susținere a luptei 
împotriva colonialis
mului, neocolonialis- 
mului și rasismului, 
de dezvoltare a rela
țiilor cu toate statele 
iumli indiferent de 
orînduire socială.

în dorința unei cu
noașteri și apropieri 
reciproce, guvernele 
României și Gambiei 
au hotărit în 1971 sta
bilirea de relații diplo
matice. Poporul român, 
animat de cele mai 
profunde sentimente 
de solidaritate față 
de popoarele Africii, 
față de eforturile lor 
pentru lichidarea ur
mărilor dominației 
coloniale șl făurirea 
unei economii noi, 
prospere, privește cu 
deosebită simpatie 
dezvoltarea relațiilor 
dintre Republica So
cialistă România și 
Republica Gambia, în 
interesul celor două 
popoare, al instaurării 
unei noi ordini eco
nomice și politice in
ternaționale. al păcii 
și Înțelegerii în lume.

Luni, 16 februarie, un nou și im
portant obiectiv industrial al 
U.R.S.S. a intrat parțial în funcțiu
ne. Zeci de mii de muncitori, con
structori ai marelui complex de au
tocamioane de la Naberejnîe Celnî, 
pe riul Kama. s-au adunat în fata 
conveierului principal de montaj 
spre a-1 saluta pe „întiiul născut" 
al întreprinderii — autocamionul 
vl<amaz — 5320“ — realizare de 
seamă consacrată Congresului al 
XXV-lea al P.C.U.S.

Acest prim și mare succes a fost 
înregistrat la capătul unei munci 
Intense, desfășurate timp de peste 
1 500 de zile de constructorii mare
lui complex și de alte colective in

dustriale. Realizarea lui a necesitat, 
printre altele, instalarea a 580 000 
tone de construcții metalice, „aco
perirea" unei suprafețe de produc
ție de aproape 2 000 000 mp., proiec
tarea. fabricarea și montarea a cir
ca 400 linii automate și în flux, de 
înaltă productivitate, și a unor con- 
veiere pe o lungime de 300 km. 
„Intrarea in funcțiune a conveieru
lui principal, scrie ziarul „Pravda",. 
nu înseamnă un finiș, ci începutul 
unei noi și importante etape în 
crearea acestui complex unical".

în etapa finală, marea întreprin
dere de pe Kama va produce anual 
150 000 de autocamioane grele și 
250 000 motoare. (L. Duță).

BUDAPESTA : Construcții din elemente
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Primele meciuri de verificare pe ’76 
ale lotului reprezentativ

începînd de astăzi, fotbaliștii noștri 
fruntași vor susține citeva partide de 
antrenament și verificare. în vederea 
sezonului internațional 1976. O primă 
acțiune o constituie meciurile-școală 
cu formații ■ bucureștene din divizia 
B. De dimineață, de la ora 11, pe 
stadionul ..Progresul", o echipă alcă
tuită în general din jucători tineri 
va intîlni formația Progresul, iar

după-amiază, de la ora 15. cealaltă 
echipă (cu principalii candidați la se
lecționare in lotul A) va intilni for
mația Metalul pe stadionul Republi
cii. în urma comportării din. parti
dele amintite, va fi definitivat lotul 
A (de 17 jucători) care, după cum se 
știe, urmează să întîlnească sîmbătă 
la Timișoara cunoscuta echipă iugo
slavă O.F.K. Beograd,

Finala la schi pentru „Cupa tineretului"
Ediția de iarnă a i „Cupei tineretu

lui" își desfășoară in această săptă- 
mînă finalele pe tară la schi (slalom 
și fond). Astăzi și miine. la Păltiniș, 
pe pirtiile „Sub teleferic" și „Gra
dina Oncești" se vor întrece finaliș- 
tii și finalistele din rindul tineretu
lui sătesc. Apoi, sîmbătă și duminică, 
pe aceleași pîrtii din cunoscuta sta
țiune montană de lingă Sibiu, va fi 
rindul altor tineri finaliști : elevi și

eleve (14—19 ani). De remarcat că, 
pentru a spori atractivitatea finale
lor, în programul întrecerilor, orga
nizatorii au prevăzut pentru joi și 
duminică demonstrații ale unor 
schiori fruntași.

Alte două concursuri finale la schi 
pentru „Cupa tineretului" vor avea 
loc la Harghita-băi și pe pîrtiile din 
Paring.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET

Sala sporturilor de la Floreasca va 
găzdui marți. 24 februarie. meciul 
internațional amical de baschet din
tre echipele feminine ale României 
și Bulgariei. Jocul va începe la ora 
17.30. Revanșa acestei partide se va 
desfășura a doua zi de la ora 17 tot 
in sală Floreasca.

ȘAH
Turneul internațional de șah de la 

Malaga a continuat cu partidele din 
runda a 10-a. Liderul clasamentului, 
marele maestru american Robert 
Byrne, a remizat în 17 mutări cu 
Fiorin Gheorghiu (România). Al doi
lea șahist român participant la acest 
turneu. Victor Cloeillea. a ciștigat în 
40 de mutări la spaniolul Carlos 
Hernando. în clasament. Byrne tota
lizează acum 7.5 puncte și este urmat 
de Christiansen cu 7 puncte. Gheor
ghiu. Ciociltea și spaniolul Fraguela

se află pe locul trei (la egalitate), cu 
cite fl puncte.

HOCHEI PE GHEAȚA
După cum s-a mai anunțat, întâl

nirile campionatului european de 
hochei pe gheață pentru juniori 
(grupa B) vor avea loc între 6 și 14 
martie pe patinoarele artificiale din 
București și Ploiești. în seria de la 
București vor evolua echipele Româ
niei, Spaniei. Norvegiei. Italiei și 
Franței, urmînd ca la Ploiești Să 
joace formațiile Ungariei, Iugoslaviei, 
Danemarcei, Belgiei și Austriei,

GIMNASTICA
O formație de tinere gimnaste ro

mânce. care se află în turneu în Por
tugalia. a prezentat în sala de sport 
din Lisabona o demonstrație de e- 
xerciții liber alese. Au asistat 3 000 
de spectatori. Joi. gimnastele român
ce vor evolua in orașul Coimbra.

e Sub egida Comitetului jude
țean de cultură și educație so
cialistă și a Filialei Satu-Maj-e 
a Uniunii artiștilor plastici ă 
apărut recent. In excelente con
diții grafice, albumul „Artiști 
plastici din SatU-Mare“. Sint 
prezentați Paul Erdos, maestru 
emerit al artei, conducătorul 
grupului de artiști plastici săt
măreni, constituiți in cea mai 
tinără filială a U.A.P. din țara, 
Lucian Cociuba, Aurel Cordea, 
Lehel Domokos, Kălman Fodor, 
Adalbert Olajos, Vasile Paulo- 
vics, Ion Popdan. Ion Sasu. Ag
neta Szatmari, Adalbert Szilâ- 
gyi. Bogat ilustrat, cu 36 de re
produceri alb-negru și color, al
bumul prilejuiește o mai bună 
cunoaștere a specificului creației 
plastice sătmărene, a mesajului 
său patriotic, umanist, inspirat' 
din munca liberă, creatoare a 
poporului nostru pentru edifica
rea României socialiste. (Octav 
Grumeza). ® „Centenarul Brân- 
cuși". în foaierul Casei de 
cultură a sindicatelor din Tg. 
Jiu a fost deschisă expoziția 
filatelică omagială „Constantin 
Erâncuși". Filateliști din 26 de 
județe ale țării prezintă mărci 
poștale șl ilustrate ce cuprind 
reproduceri ale unor valoroase 
lucrări din domeniul artei și 
culturii naționale și universale, 
precum și portretul și reprodu
ceri ale operelor marelui nos
tru sculptor, o La Craiova a 
fost inaugurată, marți, o săptă- 
mină a Muzeului de artă dedi
cată aniversării centenarului 
nașterii lui Constantin Brâncuși. 
o între 15 februarie și 15 martie 
se desfășoară cea de-a 5-a edi
ție a „Lunii agriculturii mehe- 
dințene", organizată sub egida 
consiliului județean al Frontu
lui Unității Socialiste. Progra
mul manifestărilor politico-edu
cative, științifice și cultural- 
artistice cuprinde întîlniri cu

specialiști, expuneri, schimburi 
de experiență, spectacole ale 
biigăzilo’r artistice de agitație, 
montaje literar-artistice. gale de 
filme documentare și pe teme 
agricole, expoziții de fotogra
fii și altele, o Premiere tea
trale. Colectivul Teatrului popu
lar din Slobozia a împlinit 
un an de activitate, perioadă 
în care au fost prezentate 31 
de spectacole, vizionate de pes
te 9 000 de spectatori. Cea de-a 
patra premieră — „Hipnoza" de 
Ștefan Berciu, în regia lui Mir
cea Avram de la Teatrul „Not- 
tara" — a avut loc zilele tre
cute. o Teatrul municipal Plo
iești a prezentat în premieră (a 
cincea -din actuala stagiune) 
drama „Hoții" de Friedrich 
Schiller. <■> Teatrul de stat din 
Arad a găzduit, duminică seară, 
cea de-a V-a premieră din ac
tuala stagiune cU piesa „Doam
na ministru", de Branislav Nu- 
șici in traducerea lui Mirco 
Jivcovici. e Centrul de librării 
Deva a sărbătorit recent 25 ani 
de activitate pusă în slujba di
fuzării cărții social-politice. 
tehnico-știlnțifice și literare, in 
rindul maselor. în acest răs
timp au fost difuzate 70 000 
titluri de cărți, intr-un tiraj 
total de 45 milioane exemplare, 
au fost organizate peste 15 000 
acțiuni specifice de masă — 
expoziții șl standuri la locurile 
de muncă, recenzii, dezbateri, 
seri literare, întilnlri ale scri
itorilor cu publicul cititor și 
altele, o „Dicționar de educație 
materialist-științifieă este tema 
cursului organizat de Uni
versitatea populară din muni
cipiul Suceava, în colaborare cu 
Fabrica de tricotaje „Grindul'1 
din localitate, la care iau parte 
tineri angajați proveniți din sa
tele județului.

DIN VALEA JIULUIVom adăuga noi succese realizărilor de pînă acum
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

din unitățile Centralei cărbunelui Pe
troșani, întruniți în- adunarea gene
rală a oamenilor muncii, au dezbă
tut pe larg sarcinile de plan ce re
vin minerilor în anul 1976 și în în
tregul cincinal 1976—1980.

Dezbaterile au prilejuit, totodată, o 
amplă trecere în revistă a succese
lor obținute pînă acum. în anul tre
cut. lucrătorii din industria carboni
feră au depășit sarcinile de plan și 
angajamentele asumate. reâliZînd su
plimentar o producție de 132 000 tone 
huilă, din care 127 500 tone în Valea 
Jiului, satisfăcînd în același timp ce
rințele de lignit ale economiei.

în încheierea lucrărilor, participan- 
ții la adunare au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : Minerii, constructorii de uti
laj minier, lucrătorii de pe șantiere
le de construcții ale carierelor și mi
nelor noi. cercetătorii și proiectan- 
ții din unitățile centralei noastre se 
angajează ferm în fața conducerii 
partidului și statului, a dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să depășească planul pro- 
ducției-marfă cu 36 milioane lei. pla
nul productivității muncii cu 340 lei 
pe lucrător, să realizeze importan
te economii de combustibil și e- 
nergie electrică. Vom face to
tul. se spune în încheierea telegra
mei. pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate pe a- 
cest an. vom consacra întreaga noas
tră energie creatoare înfăptuirii Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

In Editura politică a apărut : 
„PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 
nr. 12z1975

lîffil» iîlWBlNIIMI tu psooinii
i s

(Urmare din pag. I)
de asemenea, și principalele utilaje 
necesare instruirii curente a studen
ților.

Referindu-se la conținutul instrui
rii studenților, știut fiind că unele 
dintre obiectivele esențiale ale in
tegrării sînt circumscrise aici, în zona 
formării unor specialiști cu un larg 
orizont științific și cu o pregătire le
gată organic de practică, de viață, in
terlocutorul a spus :

— Practica studenților se va desfă
șura acum ca un proces continuu, 
diferențiat pe profile, în funcție de 
exercitarea viitoarei profesiuni prin 
toate componentele sale, ea vine în 
sprijinul înțelegerii depline și apro
fundate a cunoștințelor de speciali
tate. Totodată, s-a prevăzut posibi
litatea completării. în continuare, a 
instruirii practice a studenților în 
condițiile de producție și în alte 
unități de profil ale ministerelor e- 
conomice. E. vorba, deci, de un sis
tem elastic, capabil să solu
ționeze aspectele cele mai complexe 
și mai diverse ale instruirii. în ace
lași sens, este prevăzută și posibili
tatea stimulării studenților în funcție 
de rezultatele obținute.în activitatea 
practică.

Noi credem că prin întreg acest 
sistem, elabbrat Și perfecționat neîn
cetat ca urmare a aplicării sarcinilor 
trasate școlii superioare românești de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
se va asigura cunoașterea aprofun
dată a problemelor ridicate de pro
ducție și, totodată, vor fi realmente 
stimulate creativitatea, inventivitatea 
studenților, spiritul muncii în echipă, 
în primii doi ani. așa cum aminteam, 
in învățămintul ingineresc, studenții 
lucrează ca muncitori dirijați de pro
fesori. sprijiniți și de o serie de 
muncitori cu înaltă calificare. în 
munca de concepție se formează 
echipe mixte : profesori-studenți-spe- 
cialiști (muncitori sau tehnicieni) care

colaborează strins. Ne apropiem ast
fel, încă din primii ani universitari, 
de condițiile similare din viață.

— Folosim prilejul convorbirii de 
față spre a vă ruga să ne răspundeți 
la o întrebare oarecum aparte : cum 
se va desfășura în acest an concursul 
de admitere in învățămintul supe
rior ?

— în ce privește conținutul, pre
cum și modul de organizare și des
fășurare a concursului de admitere 
în învățămintul superior, pentru a- 
nul universitar 1976—1977 nu apar 
modificări mari față de anul prece
dent. S-au luat măsuri pentru creș
terea, în Cdntinuat'e, a ponderii pro
belor scrise, renunțîndu-se la proba 
orală pentru specializările de profil 
universitar, cu excepția profilului 
filologic, unde se menține o singură 
probă orală, care precede probele 
scrise. Sub această formă, proba ora
lă se menține și in învățămintul pe
dagogic de 3 ani.

Disciplinele de concurs au rămas 
în mare aceleași, cu excepția unui 
număr redus de specializări, mai ales 
eele din domeniul învățămintului e- 
conomic, unde s-a introdus, îh locul 
trigonometriei, o probă de geografie 
la alegere cu disciplinele de specia
litate. iar proba de matematică a 
fost întregită cu capitolul de analiză 
matematică. Aceste modificări au 
fost comunicate din timp instituțiilor 
de învățămint superior și vor fi 
menționate în broșura „Admiterea în 
învățămintul superior — 1976“ care 
va apărea in curînd.

Aș vrea să mai precizez .că dreptul 
de opțiune pentru disciplinele de 
specialitate, la alegere cu o discipli
nă generală de concurs, îl vor avea, 
începînd cu acest an, numai absol
venții liceelor de specialitate care au 
studiat disciplina respectivă sau can- 
didații care lucrează în producție, în 
specialitatea pentru care concurează.

Mihal IORDĂNESCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele (le 19, 

20 și 21 februarie» în țară : Vreme re
ce. cu nopți geroase în Moldova. Tran
silvania și Maramureș, îndeosebi în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, mal miilt noros în Banat, 
Oltenia. Muntenia și Dobrogea, unde 
vor cădea precipitații slabe locale, în

deosebi sub formă de ninsoare. Vînt 
moderat, cu intensificări locale în 
Cînlpia Dunării. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 20 și 
minus 12 grade în nord-est, local mai 
coborîte, și între minus 11 și minus 
un grad în restul țării, izolat mai ri
dicate în Banat. Maximele vor oscila 
între minus 7 și plus 3 grade, mai ri
dicate în nordul țării. Ih Btifcui’Cști : 
Vreme rece, cu cerul mai mult noros. 
Temporar va ninge slab. Vînt mode
rat. cu intensificări la începutul in
tervalului. Temperatura se va menți
ne coborîtă.

@ si @ Ei ss g
(Urmare din pag. I)

Pornind de Ia justa înțelegere a 
rolului și virtuților muncii în con
dițiile socialismului. organizațiile 
de partid, de masă și obștești acor
dă o atenție deosebită sădirii și dez
voltării convingerilor că fiecare ce
tățean trebuie să presteze o muncă 
cu adevărat utilă societății, firește, 
în concordantă cu înclinațiile, pre
gătirea și aptitudinile sale. în acest 
context, urmărim, înainte de toate, 
sădirea sentimentelor de înaltă pre
țuire a muncii productive, creatoare 
de venit național. Acestui scop îi sint 
subordonate activitățile de orientare 
profesională a tineretului în concor
danță cu cerințele dezvoltării econo- 
mico-sociale a județului, preocupările 
pentru integrarea cit mai organică a 
învățămintului cu producția și cerce
tarea. munca politică de masă des
fășurată de organizațiile U.T.C., 
cercurile de creație tehnică ale pio
nierilor. olimpiadele pe meserii, 
concursurile pe meserii și alte for
me ale imuncii politice de masă. în 
aceste forme educația prin muncă și 
pentru muncă se poate înfăptui în- 
tr-un mod armonios și eficient.

Cultul muncii trebuie să însemne, 
în ultimă analiză, formarea unor 
cadre de muncitori, tehnicieni și in
gineri a căror activitate profesiona
lă să reprezinte un aliaj între însu
șirea tehnicii, a științei moderne si 
conștiința înaintată, deoarece doar 
astfel se poate realiza cea mai 
cuprinzătoare manifestare a virtuți
lor creatoare ale muncii umane. 
Cultul muncii, în aceste condiții, in
clude firesc și o înaltă răspundere 
pentru îndeplinirea îndatoririlor pro
fesionale și obștești, afirmarea con
tinuă a J caracterului creator al mun
cii. militarea fermă pentru promo
varea noului, care, in practica pro
ducției. înseamnă modernizarea teh
nicii și tehnologiei. îmbunătățirea 
produselor, valorificarea superioară 
a resurselor materiale. reducerea 
Costurildr de fabricație, îmbunătăți
rea organizării și conducerii produc
ției și â muncii, creșterea producti
vității muncii sociale, ridicarea ni
velului eficienței etc.
în formarea și dezvoltarea unei 

concepții și atitudini înaintate față 
de muncă și în mobilizarea oameni
lor la îndeplinirea exemplară a im

portantelor sarcini stabilite pentru 
actualul cincinal al afirmării revolu
ției tehnico-științiiice, un lol de cea 
mai mare însemnătate revine activi
tății politice de masă. în acest scop, 
folosim forme dintre cele mai varia
te, începînd cu murită politică de la 
om la om și terminînd cu sesiunile 
de'comunicări științifice. Organele 
de partid au mărit numărul lectori
lor comitetelor municipale, orășenești 
și județean de partid la peste 600 
și au asigurat creșterea ponderii pro
blemelor legate de educarea maselor 
in spiritul cultului muncii. S-a în
tregit corpul agitatorilor, care, în 
acest an, nurhără peste 16 mii. față 
de circa 14 mii în anul trecut. în

gazete, pliante, grafice inspirate din 
sarcinile economice șl obștești, din 
principiile eticii socialiste, din che
mările la întrecere socialistă și di
ferite inițiative in muncă etc. Tot 
mai mlilte foi volante sint adresate 
lucrătorilor dih construcții, celor din 
zootehnie.

Munca politică de masă găsește un 
sprijin tot mai competent, mai larg 
în cele peste 250 de cabinete de ști
ințe sociale și cele peste 320 de 
puncte de documentare și Informare, 
în filmul documentar și reportajele 
filmate ce se realizează de către cele 
20 de cinecluburi, în activitatea tot 
mai susținută și mai eficientă a ce
lor 82 de brigăzi științifice. 466 de

Recent, la Tăpiâszele, în partea 
centrală a Ungariei, a fost dată în 
exploatare una din cele mai mo
derne uzine din Europa pentru fa
bricarea de structuri metalice. Pro
ducția sa anuală va putea acoperi 
necesarul de șarpante metalice 
pentru o suprafață construită de 
450 000 mp. Este cea de-a doua 
întreprindere, după cea de la 
Szolnok — dată în funcțiune în 
1873 — care va contribui la reali
zarea programului guvernamental 
de construcții din elemente ușoare. 
Acest program prevede introdu

cerea și extinderea metodei com
plexe ele construcții prin utilizarea 
de structuri metalice asamblate chiar 
la locul de construcție, pentru ridi
carea unor obiective industriale, 
agricole, precum și a unor clădiri 
publice. în acest scop, urmează să 
se construiască un număr de 20—25 
de uzine noi și să fie reechipate 
cele existente, pentru a se realiza 
capacitatea necesară construirii 
unor clădiri cu o suprafață de 1,5 
milioane mp. Dintre acestea, 15— 
20 la sută vor fi montate pe loc. 
(A. Pop).

BERLIN: Telescoapele „Zeiss"

scrutează galaxiile

Luneta pentru uz școlar, fabri
cată special pentru învățămintul 
astronomic, este cel mai mic apa
rat de acest gen produs în uzinele 
„Cari Zeiss" din Jena. O aseme
nea lunetă, mărește de 40 pînă la 
140 de ori. Dar tot la această uzi
nă se produce și telescopul cu o- 
glindă de 2 metri ; avind o greu
tate de 120 tone, acest aparat este 
Cel mai mare și cel mai reprezen
tativ produs fabricat la „Cari Zeiss". 
Pină acum, trei asemenea telescoa- 
pe au și părăsit porțile uzinei, iar 
al patrulea — destinat R. P. Bulga
ria — este în curs de fabricare.

Puterea de pătrundere a „ochi

lor" produși la Jena depășește con
siderabil limitele galaxiei noastre. 
Dacă centrul acesteia se află, de 
pildă, la „numai" 30 000 ani-lumină 
(intr-un asemenea „an", lumina 
parcurge 9 460 miliarde km), ma
rele telescop poate detecta obiecte 
cosmice aflate la o depărtare de 
multe milioane ani-lumină.

Alte produse care au adus faimă 
acestei cunoscute întreprinderi din 
lî. D. Germană sînt planetariile, 
Pină acum peste 300 de planetarii, 
purtînd marca „Cari Zeiss", func
ționează în școli, universități, ob
servatoare astronomice populare. 
(C. Varvafa).

HAVANA: Start in primul cincinal

Mari mase de oameni ai muncii 
care lucrează în sectoarele agricul
turii și industriei se află angajați, 
în această perioadă de început de 
ân. într-o vastă activitate dedicată 
îndeplinirii uneia din principalele 
sarcini ale planului cincinal recent 
aprobat de Congresul Partidului 
Comunist — realizarea în condiții 
optime a „Zafrei primului cinci
nal".

După cum s-a precizat și în timpul 
dezbaterilor din cadrul congresului 
asupra direcțiilor de dezvoltare a

economiei naționale în perioada 
1976—1980. zahărul va continua 
să reprezinte un important sectpr al 
economiei naționale,xasigurind circa 
80 la sută din totaliil devizelor ce 
le obține Cuba. De aceea, planul 
cincinal prevede importante I mă
suri pentru dezvoltarea indus
triei zahărului și a mecanizării lu
crărilor de recoltare a trestiei. 
Pină la sfirșitul primului cincinal 
procentul de recoltare mecanizată 
a trestiei va crește de la 30 ia 60 
la sută. (M. Fabian).

tv
PROGRAMUL I

9.00 Tfeleșcbâlă.
10,00 Să muncim și să trăim în chip 

comuhist.
10,25 Biblioteca pentru toți.
11.20 Muzică ușoară,
11.30 Atenție la... neatenție.
11,55 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă (nivel mediu).
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Frumoasă țară, dulce Românie. 

Cîntece.
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17.40 La o artistă... Marioara Voicu- 
lescu.

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.25 Tragerea Pfonoexpres.
18,35 Dincolo de note. Azi — George 

Grigoriu.
18.55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri : Pic și Poc.
19,30 Telejurnal.
20,00 Telecinemateca. Ciclul : Un mare 

cineast : Stanley Kramer. J,Proce
sul maimuțelor" — producție a 
studiourilor americane.

22.00 Mozaic muzical-coregrafic.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76.
20.25 Orchestre simfonice.
21,15 Telex.
21.20 Și trombonul face muzica — film 

documentar.
21.40 Roman foileton : Forsyte Saga.

® ®
muncii și a producției, la dezvolta
rea mișcării de inovații și invenții, 
pentru îndeplinirea exemplară a o- 
biectiVClor cincinalului. Pentru ilus
trare. menționăm că în unitățile 
economice din județul nostru s-au 
aplicat în ultimul timp numeroa
se inițiative care au adus econo
mii însemnate. Astfel, in spiritul 
inițiativei „Fiecare cadru tehnic și 
economic să rezolve cel puțin o pro
blemă. îh afara sarcinilor de pro
ducție". însușită în anul 1975 de pes
te 3 200 de persoane, au fost rezol
vate 640 de teme. Eficiența postcal- 
culată a aplicării temelor rezolvate 
însumează peste 27 milioane lei. Re
zultatele cele mai bune s-au înre-

ETICA MUNCII
rindul agitatorilor au fost cuprinși, 
cu precădere, muncitori de înaltă 
calificare, fruntași în producție, teh
nicieni. maiștri și ingineri, precum 
și majoritatea covîrșitoare a cadre
lor de conducere. De un real folos 
s-au dovedit a fi activitățile, deve
nite mai sistematice, de informare 
și pregătire a lectorilor și agitatori
lor, de către organul de partid pe 
lingă care funcționează.

Pe lingă agitația prin viu grai, se 
folosește mai eficient agitația vi
zuală. prin ancorarea ei in proble
matica majoră cu care se confruntă 
oamenii muncii. în acest context, 
au fost activizate cele peste trei, mii 
de gazete de perete și satirice, s-a 
extins și îmbunătățit metoda de ur
mărire a rezultatelor întrecerii so
cialiste prin grafice, ca și căile con
crete de popularizare a fruntașilor 
in producție. și a faptelor lor de 
muncă. La a'Cestea se adaugă „vitri
nele" calității și ale rebuturilor, fo
losirea mai eficientă a stațiilor de 
radioficare, pentru a populariza ex
periența înaintată și pentru a criti
ca neajunsurile existente. Secția 
propagandă a comitetului județean 
de partid, unele organizații de masă 
și unități economice au adus serioa
se îmbunătățiri agitației vizuale, prin 
editarea unor seturi de afișe, foto-

brigăzi artistice de agitație și în cele 
16 Universități populare care, în a- 
ceșt an. cuprind 15 mii de cursanți.

în cadrul muncii politice de masă 
s-a inițiat programul „Omul con- 
temporah și tehnica modernă", pe 
baza căruia se organizează consfă
tuiri. schimburi de experiență, inese 
rotunde, simpozioane, sCsiuni știin
țifice și alte acțiuni care vizează 
participarea tot mai angajată și mai 
eficientă a oamenilor muncii la per
fecționarea procesului de producție. 
Pe aceeași linie se înscriu olimpia
dele și concursurile pe meserii ihi- 
țiate de Organizațiile U.T.C. care, in 
ahul trecut, au cuprins 48 400 de ti
neri.

Entuziasmul izvorît din caracterul 
liber al muncii, din natura profund 
umană a relațiilor socialiste de pro
ducție, de colaborare și ajutor re
ciproc. din optimismul și încrederea 
generate de caracterul științific și 
realist al politicii partidului, com
petenta tehnică tot mai înaltă a oa
menilor muncii, conștientizarea tot 
mai adîncă a necesității de a contri
bui cu toată capacitatea la progresai 
patriei au dus la mărirea gradului de 
angajare a celor ce muncesc în în
deplinirea îndatoririlor profesionale 
și ale celor obștești, la creșterea ini
țiativelor privind perfecționarea

gistrat în întreprinderile „Industria 
sirmei" Gimpia Turzii, Combinatul 
de încălțăminte și pielărie. între
prinderea mecanică de material ru
lant ..16 Februarie", „Unirea", „Iris" 
din Cluj-Napoca, „Electroceramica" 
din Turda etc. La acestea mai adău
găm, tot pentru exemplificare, ini
țiativele „Contul colector de econo
mii al grupei sindicale", aplicată de 
peste 25 200 de membri ai sindica
tului, „Să lucrăm o zi pe lună cu 
materiale economisite", aplicată de 
peste 8 200 de muncitori, inițiativa 
„Fiecare muncitor să realizeze zilnic 
o producție suplimentară de 60 de 
Ici", lansată de colectivul de la In
dustria sirmei" și extinsă la scara 
întregii industrii județene. „Cel mai 
curat și ordonat loc de muncă" etc. 
Potrivit estimărilor făcute, eficiența 
totală a inițiativelor aplicate pe par
cursul anului trecut însumează peste 
75 de milioane lei.

Cunoașterea, însușirea, extinderea 
și generalizarea inițiativelor — în 
cazurile in care se justifică — con
stituie unul din obiectivele impor
tante ale muncii politice de masă 
desfășurată în județul nostru. în a- 
cest scop, se organizează consfătuiri, 
dezbateri și schimburi de experiență. 
Menționăm reușita schimburilor de 
experiență cu temele : „Utilizarea

eficientă a fondului de timp și a u- 
tilajeior", „Prietenii noului angajat", 
„Organizarea eficiehtă a producției", 
„Aplicarea în producție a unor 
structuri cu grad avansat de indus
trializare in construcții", „Valorifi
carea superioară a masei lemnoase", 
„Căile dc reducere a consumului de 
carburanți, lubfifianți și piese de 
schimb" și altele.

Promovarea noului, în orice do
meniu de activitate, presupune în
totdeauna și depinde de ancorarea 
în miezul realității, orientarea sta
tornică spre viitor și ■ spre perfor
manțe tot mai Înalte, înlăturarea 
fără intirziere a neajunsurilor exis- 
■tente^ cultivarea sentimentului că 
orice realizare obținută nu reprezin
tă „punctul terminus", ci numai un 
nou pas pe calea progresului, pas 
Care se cere urmat de alții și mai 
puternici. De aceea, o altă direcție 
a muncii politice de masă o Consti
tuie dezvăluirea lipsurilor existente, 
a cauzelor care le generează și a căi
lor de eliminare a tor. concomitent 
cu perfecționarea permanentă a ac
tivității. Și aceasta cu atit mai mult, 
cu cit se mai întîlnesc concepții și 
atitudini de subapreciere a muncii 
productive, thahifestăi*! de indisci
plină in producție, tendințe dc a 
munci cit mai puțin și de a pretinde, 
în schimb, cit mai mult dc la socie
tate. dc a ignora unele îndatoriri ce 
revin oricărui cetățean, atitudini de 
individualism etc. Din propria noas
tră experiență nt-am convins că în 
criticarea acestor mentalități și ati
tudini trebuie să se albă in vedere 
întotdeauna situațiile concrete din 
fiecare colectiv de muncă, ca și ne
cesitatea de a antrena, pentru eradi
carea unor astfel de manifestări, opi
nia înaintată dc masă.

Perspectivele deschise de Progra
mul partidului, de Directivele celui 
de-al XI-lea Congres, de prevederi
le cincinalului revoluției științifice 
și tehnice ridică în fața muncii 
politice de masă noi sarcini, a căror 
îndeplinire presupune cu necesitate 
creșterea continuă a conștiinței so
cialiste a maselor, atit ca premisă, 
cit și ca rezultat, afirmarea tot mai 
puternică a muncii, ca lege a vieții, 
ca izvor al tuturor satisfacțiilor și 
ca unic mod real de împlinire a per
sonalității umane.
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Presa din Mexic
Nicolae Ceaușescu

majore ale lumii contemporane

despre concepția președintelui 
privind soluționarea problemelor

CIUDAD DE MEXICO 17 (Agerpres). — In ultimul timp, presa 
mexicană a consacrat spații largi pozițiilor României privind rezol
varea problemelor majore ale vieții internaționale contemporane. Ast
fel, cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii Adu
nări Naționale din decembrie, precum și alte documente românești 
intr-o serie de domenii esențiale ale politicii internaționale și-au gă
sit un puternic edou in paginile principalelor ziare și reviste din Mexic.

Deschiderea sesiunii
Comitetului pentru dezarmare 
„Problemele dezarmării se cer abordate într-un spirit de urgență" 
— se subliniază în mesajul adresat de secretarul general al O.N.U.

Sub titlul „Concepția 
președintelui român 
Nicolac Ceaușescu pri
vind îmbunătățirea ac
tivității O.N.U.", coti
dianul guvernamental 
„EL NACIONAL" a 
publicat o pagină spe
cială, însoțită de foto
grafia președinților 
Nicolae Ceaușescu și 
Luis Echeverria Alva
rez, în timpul semnării 
Declarației solemne co
mune din 10 iunie 
1975.

Prezentînd pe larg 
contribuția personală a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu la instaura
rea noilor principii me
nite să stea la baza co
laborării între state, 
ziarul „El National" 
subliniază concepția șe
fului statului român 
asupra necesității de a 
se elabora „un Cod de 
conduită cu caracter u- 
niversal, care ar putea 
constitui o completare 
fericită a Cartei O.N.U., 
sintetizind vasta expe
riență acumulată de 
state in perioada post
belică, în eforturile lor 
pentru instaurarea unor 
relații internaționale 
noi, pătrunse de spiri
tul dreptății și echită
ții, al respectului și în
crederii intre națiuni".

Făcind o trecere în

revistă a principalelor 
acțiuni și propuneri ro
mânești prezentate în 
cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, ziarul 
subliniază că „amplul 
ecou al inițiativelor și 
propunerilor României 
la O.N.U." reflectă „o 
sincronizare profundă a 
întregii politici externe 
românești eu tendințe
le fundamentale ale 
lumii contemporane, cu 
interesele reale ale tu
turor popoarelor, fac
tor determinant al 
transformărilor care se 
impun în viața inter
națională".

Cotidianul de mare 
tiraj „EL UNIVER
SAL" prezintă pe pri
ma pagină fotografia 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de 
un artjcol și o notă re
dacțională, sintetizind 
concepția șefului statu
lui român cu privire la 
îmbunătățirea activității 
O.N.U., la creșterea 
rolului acesteia în via
ța internațională. Zia
rul subliniază acea 
parte din cuvintarea 
președintelui Nțcolae 
Ceaușescu, rostită la 
sesiunea Marii Adunări 
Naționale, care se re
feră la „îmbunătățirea 
activității O.N.U. și ri
dicarea rolului său la

înălțimea responsabili
tății majore ce-i 
în lumea de azi, 
integral acest 
ment.

„România — 
„El Universal" — 
sideră că trebuie 
acționeze eu 
rență pentru 
rea și adoptarea noilor 
principii ale relațiilor 
intre state, propunînd. 
în acest sens, elabora
rea și adoptarea unui 
cod de conduită cu ca
racter universal".

Revista „IMPACTO"
— cu o largă difuzare 
în Mexic și pe conti
nentul latino-american
— publică în ultimul 
număr un amplu articol 
intitulat „Analiza pro
blemelor subdezvoltării 
făcută de președintele 
Nicolae Ceaușescu". Ar
ticolul — însoțit de o 
fotografie redînd un 
moment din activitatea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — subliniază 
că „președintele român 
este autorul concepției 
analitice privind nece
sitatea lichidării sub
dezvoltării și a instau
rării unei noi ordini e- 
conomice internaționa
le — problemă funda
mentală a epocii noas
tre, care prezintă solu
ții de interes incontes
tabil".

revine 
redînd 

frag-

scrie 
con- 

să se 
perseve-
preciza-

GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva s-au deschis, marți după-amia- 
ză. lucrările sesiunii de primăvară a 
Conferinței Comitetului pentru de
zarmare. La dezbateri participă de
legații din partea celor 31 de 
membre 
România.

In baza 
organism 
meiul numeroaselor rezoluții în 
meniul dezarmării adoptate la 
de-a XXX-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.. pe ordinea

★

GENEVA 17 (Agerpres). — 
chiderea lucrărilor sesiunii 
măvară a Comitetului pentru 
zarmare de la Geneva a fost 
zentat mesajul adresat membrilor a- 
cestui organism de secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim.

In mesajul său. secretarul general 
al O.N.U. a accentuat asupra nece
sității intensificării eforturilor in 
domeniul dezarmării. în vederea ob
ținerii unor progrese autentice in 
direcția opririi cursei înarmărilor și 
a înfăptuirii unor măsuri practice de 
dezarmare. Pentru ca tendințele spre 
relaxarea tensiunii în relațiile inter
naționale să conducă la înaintarea 
reală în direcția unei păci trainice, 
ele ■ trebuie să fie consolidate prin 
progrese autentice în domeniul dez
armării — se subliniază în mesaj. 
Fără a subestima valoarea celor cî- 
teva acorduri de dezarmare care au 
fost realizate pină în prezent — se 
arată în continuare în mesaj — sîn- 
tem cu toții conștienți' de caracte-

țări 
în comitet, între care și

mandatului conferit acestui 
la înființarea sa și în te- 

do- 
cea

de

La 
de

zi a

des- 
pri- 
de- 

pre-

Convorbiri franco - iugoslave
Primul 
Chirac,

PARIS 17 (Agerpres). t- 
ministru al Franței, Jacques 
și președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia. Gemal 
Biedici. aflat • în vizită în capitala 
franceză, au avut convorbiri in care 
au examinat aspecte ale cooperării ■ 
franco-iugoslave, precum și unele 
probleme internaționale actuale.

Examinînd situația din Europa, cele

Manifestări consacrate 
centenarului primelor 

demonstrații muncitorești 
din Serbia

două părți au relevat necesitatea în
făptuirii prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa și a promovării 
destinderii de către toate țările con
tinentului. în acest sens, s-a subli
niat faptul că întreaga activitate po
litică după reuniunea la nivel înalt 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa trebuie să „nu 
se reducă la consultări de Ia bloc la 
bloc".
se va 
ță ce 
grad, . _
vernelor europene, să contribuie la 
continuarea Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa și la 
succesul acesteia.

Partea iugoslavă a arătat că 
strădui ca viitoarea conferin- 
urmează să reunească la Bel
in 1977, pe reprezentanții gu-

actualei sesiuni a Comitetului pentru 
dezarmare se află o gamă largă de, 
probleme, între care adoptarea — cu 
maximum de prioritate și urgență — a 
unor măsuri de dezarmare nucleară, 
interzicerea celorlalte tipuri de arme 
de nimicire în masă, chestiunea de
zarmării generale și totale, negocie
rea unor măsuri parțiale, efective, 
menite să conducă la oprirea cursei 
înarmărilor, la reducerea cheltuieli
lor militare și progresul pe calea de
zarmării.

★

rul lor limitat, față de situația înar
mărilor pe plan global. Secretarul 
general al O.N.U. a accentuat asu
pra faptului că problemele dezar
mării se cer abordate intr-un spirit 
de urgență, arătind că pentru o ata
re abordare pledează și „rezultatele 
nesatisfăcătoare obținute în primii 
cinci ani ai actualului deceniu, pro
clamat de Națiunile Unite ca De
ceniu al dezarmării". între sarcinile 
actualei etape a tratativelor de. de
zarmare, Kurt Waldheim a mențio
nat interzicerea folosirii în scopuri 
militare a modificărilor mediului în
conjurător. prohibirea armelor chi
mice și interzicerea experiențelor 
nhcleare subterane. Kurt Waldheim 
și-a exprimat, în mesajul său. în
grijorarea că în cadrul tratativelor 
de la Geneva nu s-a realizat un a- 
cord de interzicere a experiențelor 
nucleare în mediul 
blemă care se află 
pe ordinea de zi a 
tru dezarmare.

subteran — pro- 
de mai mulți ani 
Comitetului pen-

VIENA; Reluarea negocierilor
intercomunitare în

VIENA 17 — Corespondentul nos
tru transmite : La Palatul Hofburg 
s-a deschis, marți, o nouă rundă a 
negocierilor intercomunitare în pro
blema Ciprului, care se 
sub egida secretarului 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
celor două comunități cipriote 
conduse de Glafkos Clerides. repre
zentantul ciprioților greci, și Rauf 
Denktaș, reprezentantul ciprioților 
turci. In cadrul ședinței publice inau
gurale. secretarul general al O.N.U. 
a subliniat că în centrul actualei 
runde se vor afla trei subiecte prio-

desfășoară 
general al 
Delegațiile 

sint

problema Ciprului
ritare : probleme teritoriale, crearea 
unei federații a Ciprului și preroga
tivele unui guvern central cipriot. 
„După cinci luni de pauză în nego
cieri — a continuat el — ar fi nerea- 
list să se aștepte ca actuala rundă să 
ofere soluții tuturor acestor proble
me". Kurt Waldheim a chemat cele 
două părți să manifeste înțelegere și 
spirit de conciliere, pentru a putea fi 
făcute progrese în problemele 
cile ce trebuie rezolvate.

Secretarul general al O.N.U. 
pronunțat, de asemenea, pentru
minarea, în cadrul actualei runde, a 
celor mai bune metode procedurale 
care să călăuzească în viitor mersul 
negocierilor. El a salutat faptul că 
ambele părți apreciază că actuala 
rundă trebuie să constituie începutul 
unui proces continuu de negocieri.

Potrivit declarațiilor făcute de 
Glafkos Clerides și Rauf Denktaș în 
preziua începerii actualelor negocieri, 
acestea vor dura între trei și cinci 
zile și se vor desfășura cu ușile în
chise.

difi-

s-a 
exa-

VIENA 17 — Corespondentul nos
tru transmite : Delegația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de tovarășul Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național al 
F.U.S., care se află într-o vizită ofi
cială în Austria, a avut o întilnire cu 
președintele Camerei Federale de Co
merț a Austriei, Rudolf Sallinger, 
vicepreședinte al Partidului Populist,

și cu alți reprezentanți ai Camerei. 
In cadrul convorbirii care a avut loc 
au fost trecute in revistă aspecte ale 
dezvoltării relațiilor economice româ- 
no-austriece.

Delegația română s-a întilnit, de 
asemenea, cu președintele Federației 
industriașilor. I-Ians Igler. și cu alți 
membri ai conducerii acestui orga
nism, a avut convorbiri la munici
palitatea vieneză și a vizitat șantie
rul metroului din capitala Austriei.

armate populare angoleze
— După 
Salvador, 
angoleze

LUANDA 17 (Agerpres). 
eliberarea orașului San 
Forțele armate populare 
și-au instituit controlul asupra altor 
localități din regiunile de nord și est 
ale țării — relevă comunicatele di
fuzate la Luanda și reluate de a- • 
gențiile internaționale de presă. „În
treaga regiune de la frontiera din 
nordul tării trece progresiv sub con
trolul' guvernului. în vreme ce pe 
frontul de sud situația evoluează net 
în favoarea Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei" — a anun
țat marți postul de radio Luanda.

Guvernul Republicii Populare An
gola a adoptat o serie de măsuri și 
a trecut imediat, in regiunile elibe
rate. la refacerea obiectivelor econo
mice distruse de mercenari și trupe
le intervenționiste sud-africane. A 
început, totodată, în aceste regiuni, 
crearea organelor puterii populare. 
Comitetele de acțiune ale Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), împreună cu activiștii din 
localitățile rurale și urbane trec sub 
controlul lor întreprinderile econo
mice și magazinele.

După cum relatează revista A- 
frique-Asie în ultimul său număr din 
februarie, bandele de mercenari și 
trupele regimului rasist de la Pre
toria. în neputința lor de a face față 
acțiunilor impetuoase lansate de 
M.P.L.A., au adoptat tactica „pămîn- 
tului pîrjolit". In timpul retragerii 
in debandadă sub loviturile Forțelor 
armate populare angoleze, trupele in
vadatoare de mercenari și ale re
gimului rasist de la Pretoria au dis
trus numeroase obiective și întreprin
deri. au minat case de locuit, aero
porturi. șosele, au aruncat în aer po
duri. au constrîns populația să se re-

tragă împreună cu ele spre fron
tiera dintre Republica Populară An
gola și Namibia.

★
LUANDA 17 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Guineea, Lan- 
sana Beavogui, a efectuat o vizită 
oficială la Luanda, unde a avut con
vorbiri cu președintele R. P. Ango
la. Agostinho Neto. cu primul mi
nistru. Lopo do Nascimento, și cu 
alte oficialități. Au fost examinate 
relațiile bilaterale de cooperare în 
diverse domenii de activitate — po
litic, diplomatic, economic și comer
cial.

★
PARIS 17 (Agerpres). — Un co

municat al Ministerului de Externe 
al Franței a anunțat, marți, că gu
vernul francez a recunoscut Guvernul 
Republicii Populare Angola.

Vizita delegației
P. C. Portughez la Praga

PRAGA 17 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Delegația P. C. 
Portughez, condusă de Alvaro Cun- 
hal, secretar general al partidului, 
și-a încheiat, marți, vizita făcută la 
Praga, la invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. In timpul convorbiri
lor avute cu delegația condusă de 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Gustav Husak, s-a 
procedat la o informare reciprocă 
asupra activității celor două partide, 
la un schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

lisabona: Reuniunea

BELGRAD 17 — Corespondentul 
nostru transmite : în zilele de 14—16 
februarie, in orașul Kraguievaț s-au 
desfășurat, sub patronajul președin
telui R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz 
Tito. festivitățile centrale consacrate 
împlinirii a 100 de ani de la primele 
demonstrații muncitOriști din Serbia, 
cunoscute sub numele de „Drapelul 
roșu".

Concomitent, la Kraguievaț s-a 
desfășurat și cea de-a opta întîlnire 
tradițională a autoconducerii iu
goslave, la care au participat 1 200 de 
delegați din toate organizațiile de 
muncă din Iugoslavia.

In cadrul manifestărilor de la Kra- 
guievat au fost inaugurate muzeul 
„Svetozar Markovici", ce cuprinde 
documente privind viața și activita
tea primului propagator al ideilor 
socialiste în Serbia, și un muzeu 
memorial închinat celor 7 300 de lo
cuitori din Kraguievaț executați de 
ocupanții hitleriști la 21 octom
brie 1941.

Ample manifestații 
țărănești în Franța

PARIS 17 — Corespondentul nostru 
transmite : La chemarea principale
lor sindicate agricole din Franța, 
marți au avut loc în numeroase orașe 
de provincie ample manifestații ță
rănești. Aproximativ 30 000 de agri
cultori din mai multe regiuni ale ță
rii, precum și delegații din Belgia și 
Luxemburg, s-au întrunit în orașul 
Reims. Mitinguri și demonstrații au 
avut loc, de asemenea, la Auch, Di
jon, Laval, Besancon, Ajaccio, în lo
calități din Bretania, Masivul Cen
tral, în sudul și sud-vestul țării, unde 
manifestanții au blocat căile de co
municație. Țăranii francezi și-au ex
primat astfel nemulțumirea față de 
deciziile reuniunii de la Bruxelles a 
miniștrilor agriculturii din cele nouă 
țări in privința prețurilor fixate la 
unele produse.

ot minmi
• OPERELE DE ARTĂ 

ÎN ATENȚIA JURIȘTILOR. 
Jean Chatelain, profesor univer
sitar de drept și fost director al 
muzeelor Parisului, a înființat, 
de curind, prima catedră pri
vind problemele juridice ridi
cate de operele de artă. Cursul 
inaugural, avînd ca temă prote
jarea juridică a patrimoniului 
cultural al statului. își propune 
să se ocupe de problema atît 
de actuală a furtului operelor 
de artă, cit și de diferite aspec
te legate de conservarea, exper
tiza și vinzarea în străinătate a 
lucrărilor artistice. întemeietorul 
catedrei a pornit de la convin
gerea — așa cum arată „Le Fi
garo" — că astăzi mai mult ca 
oricind trebuie cunoscute și per
fecționate. totodată, legile care 
protejează patrimoniul artistic 
al fiecărei țări și al umanității 
în ansamblu.

• CIZME MOTORIZA-

Schimb de mesaje 
între Maroc și Algeria

PRIVIND SITUAȚIA
DIN SAHARA OCCIDENTALA

RABAT 17 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat președintelui algerian 
Houari Boumediene, difuzat de pos
tul de radio marocan, regele Hassan 
al II-lea al Marocului a afirmat că 
garnizoana marocană de la Amgala, 
din Sahara occidentală, a fost „ata
cată de unități ale Armatei Națio
nale Populare Algeriene, dotate cu 
armament greu".

★
ALGER 17 (Agerpres). — Consiliul 

Revoluției și Consiliul de Miniștri ale 
Algeriei au răspuns mesajului adre
sat de regele Hassan al II-lea al Ma
rocului președintelui Boumediene, 
respingînd acuzațiile potrivit cărora 
forțe algeriene ar fi atacat garnizoa
na marocană de la Amgala. „Nici o 
unitate a Armatei naționale populare 
nu se află pe teritoriul Saharei occi
dentale — se precizează —. iar opi
nia publică mondială este invitată să 
constate această realitate la fața lo
cului". «

LISABONA 17 (Agerpres). — La 
Lisabona s-a deschis, luni după- 
amiază, în prezența președintelui Re
publicii Portugheze, generalul Fran
cisco da Costa Gomes, un seminar 
politico-militar, care, după cum re
marcă agenția A.N.O.P., este prima 
reuniune mai importantă a conducă
torilor militari după suspendarea în
trunirilor lunare ale Mișcării Forțelor 
Atmate. La seminar iau parte șefii 
statelor majore ale celor trei arme, 
comandanții regiunilor militare. .alți 
conducători ai armatei. Participanții

vor examina, timp de o săptămînă, 
principalele probleme politice și mi
litare de actualitate, precum și rolul 
Mișcării Forțelor Armate în fazele 
actuală și viitoare ale revoluției por
tugheze.

In cadrul seminarului au fost invi
tați să ia cuvîntul conducătorii prin
cipalelor partide din Portugalia, pen
tru a prezenta pozițiile formațiunilor 
lor politice în legătură cu evoluția 
viitoare a procesului de transformări 
democratic^.

agențiile de presă transmit:

confecționate cizme „motoriza
te". După cum precizează agen
ția T.A.S.S., ele sînt acționate 
de două motorașe, dispuse late
ral. care permit purtătorului să 
execute pași de... 3 metri, în a- 
cest fel, purtătorul lor poate 
parcurge, fără prea mult efort, 
25 km. Consumul de carburant 
pentru această distanță este de 
numai 70 grame.

• PE SCURT DESPRE 
ARBUSTUL DE CAFEA, 
în Africa — patria cafelei — 
cresc aproximativ 50 de soiuri 
de arbuști sălbatici de cafea, dar 
dintre aceștia numai trei soiuri 
se cultivă. Un hectar cuprinde 
aproximativ 900 arbuști (care au 
o înălțime de 3—6 metri) ; în 
medie, de la un arbore se 
obține 1 kg, boabe pe an. în 
prezent, producția de cafea este 
de aproximativ cinci milioane 
de tone ; 65 la sută din această 
cantitate se produce în America 
Latină. 27 la sută in Africa și 8 
la sută în Asia.

• VIOARA FĂRĂ SU
NET. Cit ar părea de para
doxal, în ultimul timp s-a făcut 
simțită necesitatea unor instru
mente muzicale... tăcute. Con
structorul de viori Gunar Sob- 
strand din orașul suedez Gote- 
borg a realizat un astfel de pro
totip care, speră el, va aduce li
niște în apartamentele unde e- 
xersează cei ce urmează cursuri 
muzicale sau în locuințele înve
cinate școlilor de muzică. De 
fapt, sunetul viorii există, dar in 
loc să aibă rezonanță în vioara 
propriu-zisă, este canalizat spre 
căștile speciale cu care este pre
văzut cel ce exersează. Instru
mentiștii vor putea, astfel, face 
cite exerciții poftesc, fără tea
ma de a deranja pe cineva.

★
„Nici un soldat algerian nu se află1 

în Sahara occidentală și, de aseme
nea. nici un străin nu se numără 
printre luptătorii Frontului Polisario" 
— a declarat Habib Allah, membru 
al Comitetului pentru probleme ex
terne ale Frontului Polisario.

Un simpozion internațio
nal, consacrat examinării modului 
in care sint folosite irigațiile pentru 
dezvoltarea agriculturii țărilor in 
curs de dezvoltare, și-a început lu
crările in orașul egiptean Alexan
dria. La reuniune participă 260 
oameni de știință din 60 de țări, pre
cum și delegați din partea Comite
tului internațional pentru cercetarea 
resurselor de apă, UNESCO și Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.).

în cursul vizitei la Ca
racas — Prima etaP3 a turneului 
său prin șase state din America La
tină — secretarul de stat nord-ame- 
rican, Henry Kissinger, a fost primit 
de președintele Carlos Andres Perez

Preocupări pentru dezvoltare in țările latîno-amerîcane
LIMA : CARACAS:

Peru 1976-„Anul producției"
Un loc central In an

samblul preocupărilor 
social-economice ale 
guvernului peruan îl 
ocupă măsurile vizînd 
valorificarea cit mai 
intensă și eficientă a 
resurselor naturale ale 
țării, prin realizarea 
unor importante obiec
tive pentru dezvolta
rea economică a țării, 
în acest scop 1976 fiind 
proclamat „Anul pro
ducției".

Această preocupare 
își găsește reflectarea 
într-o serie de acțiuni 
îndreptate spre conso
lidarea formelor de 
proprietate socială, 
spre transformarea, în 
continuare, a vechilor 
structuri economice. 
Printr-un decret-Iege 
de dată recentă a fost 
extinsă suprafața te
renurilor ce intră sub 
incidența reformei a- 
grare, prin limitarea 
proprietății agricole in
dividuale la 50 hecta
re în zona de coastă și 
la 30 hectare în regiu
nea andină. S-au creat 
noi instrumente poli- 
tico-economice și fi
nanciare, care să favo
rizeze constituirea de 
noi întreprinderi cu
prinse în sfera „pro
prietății sociale", for
mă specifică de auto- 
gestiune, căreia i se

acordă o atenție deo
sebită, fiind apreciată 
ca o expresie originală 
a transformărilor ce au 
loc în societatea pe
ruană. S-a înființat 
„Sistemul național al 
proprietății - sociale", 
prin care se instituțio- 
nalizează sprijinul or
ganelor de stat pen
tru constituirea între
prinderilor din acest 
sector al economiei; 
totodată, președintele 
„Comisiei naționale a 
proprietății sociale", 
organism deja exis
tent, a primit rangul 
de ministru. Acestor 
măsuri li se adaugă o 
hotărîre a Băncii cen
trale de-rezerve de a 
repartiza fonduri în
semnate pentru finan
țarea întreprinderilor 
din aria proprietății 
sociale.

Tot în cadrul trans
formărilor structurale 
a fost elaborat „Planul 
de reactivare a econo
miei", care cuprinde 
un complex de mă
suri urmărind depăși
rea dificultăților eco
nomice determinate de 
fenomenele de criză 
din economia mondia
lă și care au afectat 
ritmul de creștere a 
produsului social brut 
în 1975. Planul se ba-

prevăzute în 
și agricul-

context. de- 
anul pro- 

dobîndeștă o

zează, în principal, pe 
stimularea acumulări
lor interne, în vederea 
finanțării investițiilor, 
și pe asigurarea înche
ierii la timp a marilor 
obiective 
industrie 
tură.

în acest
viza „1976 — 
ducției 
însemnătate deosebită, 
nu numai pentru reu
șita planului de reac
tivare a economiei, dar 
și pentru continuarea 
și întărirea procesului 
prefacerilor structura
le. „în prezent — ară
ta recent președintele 
Bermudez — creșterea 
producției nu înseam
nă sporirea avuției 
doar pentru cîțiva. Da
torită criteriilor revo
luționare ale reparti
zării bogăției naționa
le. în măsura în care 
vom produce mai mult 
va beneficia întreaga 
societate. La realizarea 
acestui scop trebuie să 
contribuie toate struc
turile și formele noi 
politice și economice 
create de revoluția 
noastră și pe care ne 
propunem să Ie per
fecționăm în această a 
doua etapă a ei".

Eugen POP

Țițeiul slujește acum progresului
economiei naționale

La o lună și jumă
tate după actul națio
nalizării petrolului în 
Venezuela, preocupă
rile privind valorifi
carea acestei mari bo
gății naturale în sco
pul dezvoltării econo- 
mico-sociale se află în 
centrul activității fo
rurilor oficiale. Socie
tatea națională pen
tru petrol, „Petroven", 
a preluat de la foste
le companii concesio
nare zăcăminte insu- 
mînd 33 460 kmp, cu 
o producție medie de 
peste 1,6 milioane ba
rili de țiței pe zi ; 12 
rafinării, cu o capaci
tate totală de peste 
1,5 milioane barili zil
nic : 14 nave petrolie
re cu o capacitate de 
435 000 de tone etc.

Abia acum, odată cu 
intrarea efectivă in 
funcțiune a „Petro
ven", țara va putea 
face adevăratul in
ventar al resurselor 
sale petrolifere. Nece
sitatea reevaluării po
tențialului se datoreș- 
te faptului că. în pe
rioada premergătoare 
naționalizării, compar 
niile concesionare au 
dezafectat sute de pu
țuri și. totodată) nu 
s-au mai preocupat 
de valorificarea I unor 
zăcăminte identificate, 
sistind orice investiții.

Proiectele „Petro
ven" prevăd, între al-

tele, restructurarea 
serviciilor de prospec
tare geologică și de 
forare, activități în
trerupte de vechile 
companii concesionare, 
precum și o mai bu
nă organizare a cen
trelor de desfacere a 
produselor petroliere. 
Se poate spune că 
deși se află incâ în 
faza preluării bunuri
lor naționalizate, a in
ventarierii lor, socie
tatea națională a pe
trolului „Petroven" 
desfășoară, concomi
tent. o activitate in
tensă de reorganizare.

Imediat după națio
nalizare, industria pe
trolieră venczueleană 
a fost confruntată cu 
problema 
de către 
petroliere 
nale a achizițiilor de 
petrol din Venezuela, 
creindu-se astfel un 
însemnat excedent ex
portabil (450 000 barili 
pe zi în luna ianua
rie). Asemenea 
suri de represalii, for
mă inadmisibilă 
presiuni pentru a de
termina o atitudine 
„mai maleabilă" din 
partea autorităților 
venezuelene, au dat 
însă greș. Guvernul 
a decis să negocieze 
excedentul de petrol 
fără intermediari și 
lărgind cit mai mult 
aria partenerilor co-

restrîngerii 
societățile 

internațio-

ma

de

merciali. Ministerul 
Minelor și Hidrocarbu
rilor a informat ofi
cial că, începînd din 
luna martie, Venezue
la își va spori consi
derabil exporturile de 
petrol.

Redevenită stăpînă 
pe principala bogăție 
națională, 
va folosi 
financiare 
din vînzarea petrolu
lui în scopul aplicării 
programului de dez
voltare în care este 
angajată țara. în pri
mul rînd, urmează să 
se creeze cel puțin 22 
de „poli de dezvolta
re". în zonele unde 
industrializarea se im
pune ca o necesitate 
de prim ordin. Sume 
importante sint desti
nate, totodată, dezvol
tării agriculturii, în- 
vățămîntului și cultu
rii, ca și rezolvării 
unor probleme cu ca
racter social, in speci
al cea a construcțiilor 
de locuințe. Pe scurt, 
este vorba de un în
treg program de dez
voltare, pentru înfăp
tuirea căruia pîrghia 
principală o vor con
stitui mijloacele fi
nanciare obținute din 
vinzarea petrolului re
intrat în patrimoniul 
național.

Venezuela 
mijloacele 

obținute

Valentin 
PAUNESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA j București, Plata Sclntell. Tel. 
presă, București, Calea

și a avut convorbiri cu ministrul de 
externe venezuelean, Ramon Escovar 
Salom, și cu alte oficialități guverna
mentale .

C.C. al P.C. din Canada a 
hotărit să convoace Congresul al 
XXIII-lea al partidului in zilele de 
9—11 octombrie 1976, la Toronto.

Sub deviza „Alimentele 
mii — roade ale pământului 
muncii omului", marți a 
inaugurată ' ~
IlI-a ediție 
național de 
„Salima 76". 
tare comercială 
participă 700 de firme industria
le și de comerț din 37 de țări. 
Trei întreprinderi românești de 
comerț exterior — Prodcxport, 
Fructexport și Vinexport — ex
pun produse alimentare.

Iți
și 

fost 
de-a 

inter-
la Brno cea 
a Salonului 
produse alimentare 
La această manifes- 

internațională

Convorbiri cehoslovnco" 
austriece. La încheierea vizitei 
pe care a întreprins-o în Cehoslova
cia, cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky, a fost primit, marți, 
de președintele R. S. Cehoslovace, 
Gustav Husăk. Cu acest prilej a fost 
exprimată satisfacția față de rezul
tatele obținute pină acum în norma
lizarea relațiilor dintre R.S.C. și Aus
tria. dorința de a dezvolta pe mai 
departe relațiile de bună vecinătate 
și colaborarea multilaterală între cele 
două popoare și țări.

Președintele Argentinei, 
Maria Estela Martinez de Peron, a 
decretat Închiderea actualei sesiuni 
extraordinare a Congresului Națio
nal. Toate proiectele supuse spre 
considerare celor două camere ale 
Parlamentului au fost retrase de pe 
ordinea de zi. Puterea executivă a 
justificat hotărirea sa prin necesita
tea de a se pregăti „legi adaptate si
tuației speciale existente 
toarele social-economice și

în sec- 
politic".

GerPreședintele R. F, 
manîa, Walter Scheel, a primit, 
marți, la Bonn, delegația Adunării 
Constituante a Portugaliei, condusă 
de Henrique de Barros, președintele 
adunării, care efectuează o vizită de 
cinci zile in R.F.G.

Un număr de 16 marinari 
de pe cargoul japonez „Hekiyo Maru" 
au fost dați dispăruți, marți, în 
coliziunii navei cu vasul 
Shan", sub pavilion somalez, 
dentul s-a produs în largul 
Japoniei.

urma
„Kun 
Acci-
Măril

La Singapore s a deschis 
prima conferință a reprezentanților 
unor țări din Asia de sud-est privind 
problemele extracției de petrol din 
zăcămintele submarine, la care parti
cipă aproximativ 1 200 de delegați.

Consiliul Revoluției și 
Consiliul de Miniștri au ținut, 
sub președinția șefului statului, 
Houari Boumediene, prima dintr-o 
serie de reuniuni care vor fi consa
crate punerii la punct a antepro
iectului „Cartei naționale", ce ur
mează a fi supus sufragiului poporu
lui algerian. Potrivit hotărîrii anun
țate de președintele algerian, la 19 
iunie anul trecut, „Carta națională" 
va defini noua cale de dezvoltare 
multilaterală a țării in perioada care 
urmează, de aprofundare a revoluției 
și de consolidare a cuceririlor econo
mice, sociale și culturale.

„Cosmos-804". In Uniunea 
Sovietică 
ficial al 
avind la 
destinată 
țiului extraatmosferic.

a fost lansat satelitul arti- 
Pămîntului „Cosmos-804“, 
bord aparaturi științifică 
continuării cercetării spa-

ORIENTUL APROPIAT
© Aplicarea acordului de dezangajare egipteano-israelian se 
apropie de sfîrșit • Convorbirile siriano-iordaniene © Situația 

din Liban

se

for- 
să

CAIRO 17 — Corespondentul nostru 
transmite1: Transpunerea in viață a 
celui de-al doilea acord de dezanga
jare militară egipteano-israelian 
apropie de punctul final. „Joi 
scrie ziarul „Al Goumhouria" — 
fele armate egiptene vor începe
înainteze spre est pentru a se instala 
într-o nouă regiune a Sinaiului de 
nord situată la răsărit de Port Said, 
Kantara, Suez și El Chatt, de unde se 
va retrage Israelul. înaintarea lor în 
această zonă va continua pină dumi
nică, 22 februarie, pentru a fi apli
cată ultima parte a acordului de de
zangajare. Egiptul ișî va fi 
astfel 2 000 kmp din 
Sinaiului, cuprinzind zona 
lor Mitla și Gidi și „Zona 
Abou Rodeis".

Ziarele egiptene de marți anunță 
că forțele O.N.U. au început să intre 
în noua zonă tampon, care s-a depla
sat spre est 
Israelului de 
5 000 kmp.

recuperat 
teritoriul 
trecători- 
petrolicră

ca urmare a retragerii 
pe un teritoriu de

AMMAN 
Hussein al

★
17 (Agerpres). — Regele 
Iordaniei l-a primit pe

primul ministru sirian, Mahmoud Al- 
Ayoubi, sosit luni la Amman pentru 
convorbiri cu oficialitățile iordanie- 
ne. privind promovarea coordonării 
politice și economice dintre cele două 
țări. în cadrul întrevederii — la care 
a participat și premierul țării-gazdă, 
Zeid Rifai — au fost abordate prin
cipalele probleme de interes comun 
și ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Apropiat.

★
BEIRUT 17 (Agerpres). — La 

Beirut și în restul Libanului conti
nuă eforturile vizind normalizarea 
situație? interne — relatează agen
țiile de presă. în pofida acestora, în 
capitala libaneză au avut Ioc inci
dente generatoare de tensiune. Ast
fel. marți dimineața un tină; a co
mis un atentat la Universitatea a- 
mericană din Beirut, acțiune în urma 
căreia au fost uciși doi profesori u- 
niversitari. 
fost luate 
atentatului 
cii au fost

Mai multe persoane au 
ostatici. Ulterior, autorul 
a fost arestat, iar ostatl- 
eliberați.

• COPIII Șl MICUL E- 
CRAN. 70 la sută din copiii 
francezi petrec zilnic mai mult 
de două ore in fața micului e- 
cran. Mulți dintre ei sint țin
tuiți în fața ecranului pină la 
orele 22. cel puțin. Cei mai a- 
vizi sînt copiii între 8—13 ani, 
ale căror preferințe înclină mai 
ales spre emisiunile pentru... cei 
mari. Pornind de la asemenea 
statistici, educatorii din Franța 
consideră că revine părinților 
rolul principal in ce privește sta
bilirea unui raport judicios între 
urmărirea emisiunilor TV și ce
lelalte activități ale copiilor, in 
special studiul, lectura, indispen
sabile formării lor.

• VÎNATUL PĂSĂRI
LOR INTERZIS. Recent, se
natul italian, după o dezbatere 
îndelungată, a aprobat in unani
mitate noua lege cu privire la 
vînătoare, prin care fauna pă
durilor este considerată „bun 
obștesc" (..res communis om
nium"). Potrivit noii legislații, a 
fost total interzis vinatul păsă
rilor. ca și folosirea momelelor 
vii pentru vinatul animalelor de 
pradă. Totodată, se vor elabora 
proiecte speciale pentru ame
najarea de parcuri de vînătoare 
și zone de repopulare. Cu mici 
excepții, afirmă presa italiană, 
vînătorii din această tară, in nu
măr de peste 2 milioane, aprobă 
noua legislație.

• METRUL SE IMPU
NE. După patru ani de discuții 
de ordin tehnic s-a ajuns la o 
înțelegere, in virtutea căreia in 
industria aerospațială lungimile, 
diametrele ș.a. se vor exprima 
pe viitor în metri și in țările de 
limbă engleză (Anglia. S.U.A., 
Canada etc.), unde pină acum 
era folosit un alt sistem. Un nou 
pas spre generalizarea mondială 
a sistemului metric.

• ÎN AMESTEC CU 
PLANTE MEDICINALE. 
O țigară, care conține, în afară 
de tutun, și plante medicinale 
a fost lansată de Fabrica de tu
tun din Niș, R. S. F. Iugoslavia. 
Noul produs reduce din efectele 
nocive ale fumatului, atenuînd, 
între altele, tușea caracteristică 
oricărui fumător pasionat.

• CALCULATORUL Șl 
ATACUL DE CORD. un 
grup de cardiologi de la spitalul 
„St. Luke" din orașul american 
Cleveland au pus la punct o me
todă de evaluare a șanselor pa- 
cienților, care au suferit un atac 
de cord, de a supraviețui o pe
rioadă mai mare de doi ani. 
Procedeul se bazează pe anali
zarea. cu ajutorul calculatoru
lui. a informațiilor deținute 
privind stadiul maladiei, gradul 
de exactitate al evaluării atin- 
gînd 90 la sută.
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