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Ieri a plecat la Moscova

Delegația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolas Ceaușescu, 
care va participa la cel de-al ffl-lea 

Congres al P.CJ.l
» FORTE PROPRII 

putem și trebuie su accelerăm 
progresul tehnic m producție!

Valorificînd inteligența creatoare a oamenilor muncii, 
potențialul gîndirii noastre telinico-științifice - să dăm eco
nomiei naționale cit mai multe mașini, utilaje, instalații, 
aparate de măsură și control, materiale și piese de schimb 
REALIZATE IN UZINELE ȘI ATELIERELE NOASTRE, DE 
MUNCITORII ȘI SPECIALIȘTII NOȘTRI, să contribuim ast
fel la reducerea efortului valutar al țării.Sîntem la începutul unui nou cincinal, care pune în fata poporului nostru sarcini și obiective deosebit de însuflețitoare, deschide perspective grandioase de progres și prosperitate. După cum se știe, atributul definitoriu al cincinalului actual il constituie afirmarea deplină, puternică a revoluției tehnico-științifice in toate ramurile și sectoarele economiei naționale. Aceasta este o expresie grăitoare a încrederii pe care partidul nostru o are in capacitatea de creație, în experiența și elanul revoluționar, în forțele proprii ale clasei muncitoare, ale întregului popor de a asigura accelerarea dezvoltării noastre economice și sociale în noua etapă a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvolta

te în patria noastră.Dispunem de o bază tehnică modernă, de cadre minunate, de muncitori, tehnicieni și specialiști de înaltă calificare, capabile să rezolve cu competență problemele tot mai complexe pe care le. ridică promovarea largă a progresului tehnic și științific în e- conomie, să realizeze numeroase produse de înaltă tehnicitate și calitate, întreg acest potențial de inteligență creatoare și măiestrie profesională a oamenilor muncii, de creație a. științei ș'i tehnicii românești trebuie și mai deplin pus în valoare în vederea fabricării în țară, prin forțe proprii.

a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a aparaturii de măsură și control, materialelor și pieselor de schimb necesare economiei naționale. Aceasta este o necesitate vitală pentru noi. Sîntem o țară socialistă în curs de dezvoltare, ne-am propus mari sarcini de progres, avem incă multe nevoi de împlinit ; tocmai de aceea, importurile trebuie dimensionate riguros la strictul necesar, eliminîn- du-se orice achiziție nejustificată din străinătate, asigurîndu-se folosirea maximă a resurselor și posibilităților producției interne. în condițiile actuale, cînd se pune mare accent pe gospodărirea cu chibzuință și grijă a fiecărui leu, această grijă și responsabilitate, trebuie să sporească înzecit cînd este vorba de leu-valută.Evidențiind însemnătatea acestei cerințe esențiale pentru promovarea unui comerț exterior echilibrat, necesitatea gospodăririi cu maximă răspundere a fondurilor valutare ale țării, la plenara C.C. al P.C.R. din iulie anul trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu toată claritatea : „Să importăm numai ceea ce este strict necesar, făcînd o economie severă în consumarea produselor importate și găsind mijloace corespunzătoare de plată pentru a menține o balanță echilibrată. Trebuie să găsim înlocuitori, să acționăm în direcția asimilării de noi produse. Să

se discute clar cu toate conducerile întreprinderilor, cu întregul activ de partid — și să acționăm in această direcție !“Esențial este ca această acțiune de mare însemnătate economică să fie pe deplin înțeleasă de fiecare muncitor, specialist, cercetător, de toți oamenii muncii, să devină o acțiune stăruitoare și atotcuprinzătoare în fiecare unitate productivă, de cercetare, proiectare și învățămînt, la scara întregii economii naționale. în realizarea cu forțe proprii a unui număr cît mai mare de produse prevăzute a se procura din import, rolul de factor politic dinamizator al fiecărui colectiv revine organelor și organizațiilor de partid. Ele sînt chemate să întreprindă largi acțiuni politice și organizatorice, cu caracter permanent, pentru mobilizarea muncitorilor, tehnicienilor, a tuturor specialiștilor în stabilirea soluțiilor concrete prin' care să se asigure valorificarea tuturor resurselor materiale și a capacității creatoare de care dispunem îp fiecare secție, sector, atelier și compartiment de muncă, menite să contribuie, la reducerea efortului ■ valutar al țării.Experiența demonstrează în mod convingător că atunci cînd. printr-o temeinică muncă polltico-educativă,
(Continuare in pag. a IH-a)

Cu performanțe 
tehnice superioareCunoscuta întreprindere „1 Mai" din Ploiești, principalul producător de instalații pentru forajul mediu și de adîncime, acordă o mare atenție ridicării performanțelor tehnice ale acestora. Așa, de pildă, instalațiile realizate în ultimul timp au un randament mediu de peste 2,5 ori, mai mare' in comparație cu tipurile similare fabricate pînă în 1970. De asemenea, după concepție proprie au fost asimilate și introduse în fabricația curentă instalații și sape cu role capabile să foreze pînă la 10 000 de metri adîncime, corespunzător tuturor zonelor și straturilor geologice. Datorită diversificării și ridicării nivelului calitativ al produselor. întreprinderea ploieșteană exportă mal mult de trei sferturi din volumul anual al producției, pe lista importatorilor figurină firme din peste 30 de țări. (Agerpres).

Productivitate 
sporităîntreprinderile industriale din județul Vrancea au obținut în perioada care a trecut din acest an rezultate valoroase în domeniul creșterii productivității muncii. Pe această bază, s-a realizat o producție globală industrială suplimentară de peste 10 milioane lei și o producție marfă de peste 20 milioane lei. Au fost livrate în plus economiei naționale produse de mecanică '.fină, confecții, materiale de construcții, cherestea de fag, placaj, produse chimice. bunuri alimentare și altele. Totodată, în această perioadă s-a acordat o mai mare atenție gospodăririi raționale a materiilor prime și materialelor, reducerii consumurilor specifice și îmbunătățirii calității produselor. (Dan Drăgulescu).

De șapte ori 
mai repedePentru prima dată, în danele portului Brăila s-au folosit transcontei- nerele, descărcîndu-se 1 800 tone de mărfuri pentru combinatul de* celuloză, hîrtie și fibre artificiale. în acest fel, în loc de 7 zile — cite erau necesare pentru o descărcare Clasică — operațiunea a durat o singură zi. (M. Bunea).

„Oțet de înaltâ calitoțe"., — deviza 
de muncâ a 'Colectivului de la în
treprinderea „Industria sumei" din 

Cîmpia Turzii

Delegația Partidului Comunist Român. condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, care va participa la lucrările celui de-al XXV-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a plecat, luni dimineața, la Moscova.Din delegație fac parte tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu-, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului

județean Suceava al P.C.R., Gheor- ghe Badrus, membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Moscova.Ceremonia plecării a avut Ioc pe aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul aerogării erau arborate drapelele partidului și statului, care încadrau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.Secretarul general al partidului a fost salutat, la plecare, de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Emil Bbbu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgă- nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea,

Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Le- onte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Va- sile Patilineț, Ion Ursu, precum și de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești.Au fost de față N.V. Maslennikov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.La ora 10,30, aeronava oficială a decolat, îndreptindu-se spre capitala Uniunii Sovietice.
SOSIREA LA MOSCOVAMOSCOVA 23, — Corespondentul Agerpres transmite-: Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, care va participa la lucrările celui de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S., a -sosit în după-amiaza zilei de 23 februarie la Moscova.La aeroportul Vnukovo, delegația a fost întîmpinată de V. V. Șcerbițki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., P. N. Demicev, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev. secretar al C.C. al P.C.U.S., V. E. Dîmșiț, membru al C.C. al P.C.U.S.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., O. B. Rahmanin, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S., F. I. Mocialin, șef de secție

la C.C. al P.C.U.S., V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. în România.Era prezent Gheorghe Badrus. am-, basadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică.In aceeași zi, au sosit la Moscova, pentru a lua parte la Congresul al XXV-lea al P.C.U.S., delegațiile
Depunerea unei

Ea Mausoleu!Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, care participă la lucrările Congresului al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a depus luni după- amiază o coroană de flori la Mau-

Partidului Comunist Bulgar, Partidului Comunist din Cehoslovacia, Partidului Socialist Unit din Germania, Partidului Muncitoresc Unit Polonez și altele, care au fost întîmpinate de membri ai Biroului Politic, secretari ai C.C. al P.C.U.S., de activiști de partid și de stat sovietici.
coroane de flori
Itsâ V. I. Lenisi■soleul lui V.I. Lenin din ,Piața Roșie. La ceremonia depunerii coroanei au participat V.E. Dîmșiț, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., F. I. Mocialin, șef de secție la C.C. al P.C.U.S., V.I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. în România.

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

Adunările de partid în întâmpinarea
Congresului educației politice și al culturii

Analize exigente ale atitudinii față de muncă,ây și ale comportării in familie și societate
A

URBANIZAREA LOCALITĂȚILOR - 
un proces definitoriu 

al dezvoltării social-economice

în întîmpinarca Congresului educației politice și al culturii se află In plină desfășurare, în cadrul organizațiilor de partid, adunările generale consacrate dezbaterii activității ideologice. în lumina scopului urmărit de aceste dezbateri — perfecționarea întregii activități educative, dezvoltarea mai departe a conștiinței socialiste a oamenilor muncii — aceste adunări, în marea lor majoritate, acordă, pe bună dreptate, o atenție deosebită MODULUI ÎN CARE SE MATERIALIZEAZĂ PREVEDERILE CODULUI ETIC ÎN VIAȚA COLECTIVELOR RESPECTIVE.Așa cum e firesc, în aceste adunări se analizează, în spirit critic și autocritic, atitudinea față de muncă, comportarea în producție, dar, în același timp, și atitudinea in societate, în familie, sînt combătute rămășițe ale vechilor mentalități, orice manifestări ce contravin moralei socialiste. Tocmai prin faptul că nu fac NICI UN FEL DE IZOLARE ARTIFICIALA ÎNTRE COMPORTAREA ÎN PRODUCȚIE. ÎN SOCIETATE ȘI ÎN FAMILIE, adunările dobîndesc o puternică forță educativă.Totuși, mai sînt unele adunări în care aspectele legate de comportarea în societate șl în familie sînt abordate în treacăt, palid, fără vigoarea cuvenită ; acordîndu-se o justificată atenție felului in care muncesc oamenii, sînt tratate oarecum periferic unele aspecte privind modul general de comportare în viața socială, în familie ; analiza la obiect este înlocuită prin fraze generale despre normele etice, evi- tîndu-se nominalizările, ceea ce, desigur, diminuează forța educativă 
și eficienta dezbaterilor.în lumina acestor fapte, prezintă interes relatarea experienței hune a adunărilor organizațiilor de partid de la oțelăria Combinatului siderurgic Hunedoara și de la sectorul vegetal al cooperativei agricole Co- badin-Constanța, în cadrul cărora examinarea activității in producție a fost întregită printr-o exigentă analiză a felului în care sînt aplicate și propagate în colectivele respective principiile și normele Codului etic.

Carnetul de comunist nu rămînela vestiarul întreprinderii...Oțelarii alcătuiesc unul dintre colectivele de nădejde, caracterizat prin atitudine înaintată față de muncă, prin pricepere și disciplină ale Combinatului siderurgic din Hunedoara, ce poartă titlul de înaltă onoare muncitorească de Erou al Muncii Socialiste. Ei au o carte de vizită , prestigioasă, care înmănunchează deopotrivă măiestria profesională și conștiința înaintată. Toate acestea își găsesc o expresie materială, s-ar putea spune metalică, în cele peste 630 000 tone oțel realizate suplimentar în cincinalul trecut. Aceste succese în producție — incontestabile și de toți elogiate — nu i-au împiedicat însă pe comuniștii oțelăriei să manifeste, în recenta lor adunare generală de partid, o severă exigentă și autoexigență,. un ascuțit spirit critic și autocritic, nu numai fată de anumite încălcări ale spiritului de ordine și

de

ÎN ZIARUL
SCRISORI SI RĂSPUNSURI ;

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ

DE AZI

Rubricile noastre : ÎN CONFRUNTARE -
NOTE CETĂȚENEȘTI ; FAPTUL DIVERS ;
A PRODUCȚIEI — CERINȚĂ A PLANULUI, SARCINĂ DE PARTID; 
CONTRASTE; NOTE DE LECTURĂ; CARNET PLASTIC; CARNET 

TEATRAL; SPORT; DE PRETUTINDENI

disciplină în producție, ci și fată unele atitudini ușuratice, neconcordante cu morala comunistă, în familie și societate. Pornind de la necesitatea de a face din înaltele principii de etică și echitate socialistă o călăuză permanentă în activitatea politică și profesională, în viața de fiecare zi, comuniștii de aici au argumentat prin fapte concrete că spiritul critic trebuie să funcționeze cu tărie nu numai acolo unde sînt lipsuri multe, ci și acolo unde oamenii sînt încununați de laurii succeselor. Ca un antidot sigur împotriva auto- mulțumirii.Marin Băiliștean, bunăoară, era cotat printre bunii meseriași, printre cei mai activi comuniști ; plin de inițiativă, exigent. in postul său, receptiv la cerințele — uneori extrem de pretențioase — ale muncii de plămădire a metalului. Nu-și drămuia eforturile cînd era vorba de îndatoririle profesionale ori obștești. Cu mai bine de un an în urmă însă, ceva se schimbase în el. Devenise neglijent și — lucru neobișnuit pentru el — începuse să-și audă numele
Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

centre muncitorești cu profil minier, în preajma zăcămintelor de minereuri neferoase. Dezvoltarea acestor nuclee urbane, prin creșterea volumului extracției și prelucrării minereurilor, a atras după sine amplasarea unor noi unități productive de prelucrare a minereurilor, de metalurgie, precum și întreprinderi producătoare de utilaje și pișse de schimb pentru a- ceste activități. Acest specific al dezvoltării a avut ca o consecință a- tragerea unor importante forțe de muncă din zonele limitrofe, asigu-

din județul MARAMUREȘ
Gheorghe BLAJ,

prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

(Continuare în pag. a II-a)

Ca urmare a dezvoltării economi- co-sociale din ultimii ani, și în județul Maramureș se desfășoară un proces amplu de urbanizare, care o- glindește. nivelul transformărilor ce s-au produs în viața și activitatea locuitorilor acestor meleaguri. Semnificativ din acest punct de vedere este și faptul că, numai în ultimii 10 ani, încă trei localități au devenit orașe, populația urbană reprezentînd azi peste 47 la sută din populația județului.Datorită complexității procesului de urbanizare și implicațiilor sale adinei șl multiple, comitetul județean de partid acordă o stăruitoare atenție a- cestor probleme, urmărind să asigure soluționarea lor în concordantă cu obiectivele majore ale dezvoltării și ale valorificării cît mai înalte a resurselor materiale și a forței de muncă.în abordarea problemei urbanizării, comitetul județean de partid pornește de la orientările Congresului al XI-lea al P.C.R. și Conferinței Naționale a partidului din 1972, de la hotărîrile adoptate în ultimii ani de partid. în această privință, direcții fundamentale au fost jalonate de recentul Congres al consiliilor populare care, ooupîndu-se de sistematizare, a subliniat că înfăptuirea ei trebuie să asigure dezvoltarea orașelor și comunelor ca unități adminis- trativ-teritoriale complexe, capabile să ofere tuturor locuitorilor condiții optime de muncă, învățămînt, cultură și ocrotire a sănătății, de aprovizionare, de participare activă la conducerea treburilor publice.Este bine cunoscut că urbanizarea este strîns legată de procesul de industrializare a tării. Tocmai de aceea, un element specific în județul Maramureș îl constituie, neîndoielnic, apariția și dezvoltarea unor

rînd însă locuri de muncă aproape în exclusivitate pentru bărbați ; ca urmare, în aceste localități a apărut un excedent de forță de muncă feminină — ceea ce, desigur, creează premise pentru dezvoltarea și a altor activități productive.Activitatea de exploatare și prelucrare a lemnului — una din resursele naturale importante ale județului — a generat și ea dezvoltarea altor așezări cu caracter urban, a- vînd și acestea trăsături specifice exprimate îndeosebi printr-o slabă dezvoltare a fondului de locuit și a rețelei de dotări tehnico-edilitare.Aceste elemente distinctive au determinat și modul de așezare a orașelor pe teritoriul județului, rezul- tînd astfel anumite zone de concentrație urbană, cum ar fi Baia Mare, Baia Sprie sau Cavnic, în același timp rămînînd teritorii întinse fără 
un centru polarizator cu caracter

urban (zona Chioarului și a Codrului, Valea Izei și altele).Prima consecință a unui asemenea mod de dezvoltare urbană a fost o- cuparea necorespunzătoare a forței de muncă din cuprinsul județului, luînd o mare amploare navetismul la locul de muncă, precum și o mi- grație sezonieră a populației spre alte zone ale țării. O altă consecință a fost dotarea necorespuinzătoare a acestor localități cu căi de comunicații ; majoritatea acestor localități nu aveau legături rutiere corespunzătoare, unele fiind lipsite de căi ferate.Pornind de la analiza temeinică a acestor condiții concrete, biroul comitetului județean de partid a stabilit, în lumina hotărîrilor conducerii de partid și de stat, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, obiectivele majore ale urbanizării și ale sistematizării localităților în județ, precum și căile de realizare a acestora.Uin prim obiectiv a fost aoela de a echilibra dezvoltarea econo- mico-socială a întregului teritoriu, pe baza studiilor de prognoză privind dezvoltarea economică și creșterea populației, prin orientarea investițiilor industriale și social-cul- turale și spre zonele mai puțin dezvoltate ale județului. în urma materializării acestor măsuri, au apărut pe harta județului noi orașe — Borșa, Tîrgu-Lăpuș, Cavnic — iar celelalte orașe mai mici au cunoscut o dezvoltare'mai intensă.Astfel, la Borșa investițiile au fost dirijate în mare parte spre dezvoltarea activității de exploatare geologică, exploatarea și prelucrarea minereurilor, cu cele 5 mine pe care le are orașul devenind azi centrul de

(Continuare în pag. a V-a)
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Adunările de partid în întâmpinare®
* *—            -   -  ..........     -    —■ , ........ -- -    ■  . - 

Congresului educației politice și al culturii liCum se materializează în viața colectivului grija față de avutul obștesc, cinstea, corectitudinea - precepte esențiale ale Codului eticînaltele trăsături morale ale comuniștilor, ținuta lor etică sinit evidențiate, în primul rind, de rezultatele obținute în producție — iată una din principalele idei puse în discuție de informarea organizației de partid din sectorul vegetal al cooperativei agricole de producție Oobadin, județul Constanța, care a făcuit o legătură firească între recoltele mari, obținute an de an de către cooperatori, în frunte ou comuniștii — 6 240 kg porumb. 3 157 kg grîu, 2 500 kg floarea- soarelui și peste 30 000 kg sfeclă Ia hectar, în 1975 — și răspunderea ou care aceștia participă la campaniile agrioole, se perfecționează profesional, respectă ordinea și disciplina, a- sigură afirmarea deplină în viața și munca de zi cu zi a principiilor eticii și echității socialiste.Au fost trecute în revistă, cu acest prilej, metodele de lucru și mijloacele folosite de biroul organizației de bază pentru educarea oamenilor — pregătirea temeinică a adunărilor de partid incit acestea să devină adevărate școli de educație comunistă, ridicarea nivelului învățămintului politico-ideologic, promovarea activă a spiritului critic și autocritic. Evidențiind participarea neobosită, atît in producție, cit și la acțiunile inițiate de biroul organizației de partid, a comuniștilor Petre Corneanu, Constantina Florescu, Dumitru Horga, Aișe Ibriș, Constantin Bafane, Niat Cursait, Dumitru Nicolae, Stefan. Mămăligă și a altora, care constituie adevărate modele de comportare în muncă, în viața socială și in familie, darea de seamă a supus discuției, prin contrast, și manifestările repetate de indisciplină ale unor membri de partid ca Dumitru Dude. Stancu Corcodel, Alexandru Gașcu și Gheorghe Nedelea care, exagerînd cu băutura, au lipsit uneori de la muncă, provocau scandaluri, aveau o comportare necorespunzătoare în familie.„Organizația de partid a fost intransigentă cu astfel de manifestări— a arătat, in această ordine de idei, Stere Mergeane. în cazul Iul Nuță Horea, care a sustras din averea obștească trei saci cu fasole, s-a procedat, pe drept, la excludere. Dar existența unor asemenea cazuri, ori- cit de puține ar fi ele, dovedesc că trebuie să intensificăm munca de .educație pentru a preveni răspîndirea unor mentalități străine eticii noastre. în orice moment trebuie să fie trează în conștiința fiecăruia obligația înscrisă în Codul etic de a lupta cu toată hotărîrea împotriva furtului din avutul obștesc, a oricăror sustrageri de bunuri din avuția națională— acte profund antisociale11. „Cit de eficientă este discutarea cazurilor de abatere de către comuniști o dovedește și faptul că de la semnarea „Angajamentului solemn11/ 'care a constituit un adevărat examen de conștiință, și pină în prezent nu s-a mai înregistrat nici o manifestare de acest fel11 — a fost de părere mecanizatorul îon Mihai. „Totuși — și-a exprimat opinia Cornel David — nu este bine să așteptăm discutarea cazurilor respective in adunările generale, ci, pentru prevenirea lor, să folosim mai des metoda cunoscută, 
a discuțiilor de la om la om“.în același climat de exigentă comunistă, făcînd referiri concrete la prevederea expresă din Codul etic in

care se arată datoria membrilor de partid, a membrilor Uniunii Tineretului Comunist de a acționa pentru gospodărirea cit mai eficientă a mijloacelor și resurselor societății, de a lupta împotriva risipei de orice fel, a tuturor manifestărilor de irosire a a- vutului obștesc, participant!! la adunare au criticat cu asprime insuficienta preocupare pentru păstrarea fondului funciar prin crearea de drumuri inutile in culturi, neglijenta fată de unele bunuri mărunte, în legătură cu care comuniștii din organizație nu au luat întotdeauna atitudinea cuvenită.în adunare s-a vorbit despre faptul că s-a obținut, în medie. 6 240 kg de porumb la hectar, evidențiin- du-se acest rezultat ca o dovadă a hărniciei cooperatorilor. „Dar — spu-

nea Arif Iurup — eu am obținut pe un hectar 8 700 kg, iar pe altul 9 700 kg, ceea ce dovedește că se poate cu mult mai mult și că putem fi cu toții mai harnici decit sintem, iar cooperativa mai bogată11.Intervenții interesante și propuneri prețioase privind munca ideologică și cultural-educativă. pentru dezvoltarea, în spiritul prevederilor Codului' etic, a atitudinii înaintate fată de muncă și proprietatea obștească, . a comportării exemplare in familie și societate, au făcut și alți vorbitori, acestea fiind incluse în cuprinzătorul plan de măsuri aprobat de adunare și pe care comuniștii s-au angajat să-1 traducă neîntîrziat in viată.
George M1HĂESCU 
corespondentul „Scînteii"Carnetul de comunist nu rămîne la vestiarul întreprinderii...

(Urmare din pag. I)în rindul celor cițiva care absentau nemotivat. Tovarășii lui de organizație își dădeau tot mai mult seama — fapt ce se corobora și cu unele vești îngrijorătoare ce le veneau la ureche — că la ieșirea din uzină comunistul răminea. curii se spune uneori, „in salopeta din dulapul vestiarului11 și acasă. în familie. își făcea apariția un alt ins, cu alte mentalități și atitudini. S-a stat de vorbă cu el pe îndelete. „Am problemele mele !“ era răspunsul sec, care însă nu spunea prea mult. Uitase, se pare, prevederea din Codul muncii și vieții comuniștilor în care se arată că „Fiecare comunist trebuie să contribuie prin conduita sa in viața politică și profesională, in societate și în familie (sub!. ns.) la întărirea continuă a autorității și prestigiului partidului în mase, la creșterea rolului său con-

ducător in societate11. Așa a ajuns anul trecut in discuția unei adunări generale a comuniștilor din secție, în cadrul căreia referatul biroului organizației de bază propunea sanctionarea lui pe linie de partid. Adunarea a venit însă cu altă propunere : „Să ne convingem mai întîi cum trăiește tovarășul nostru acasă. în familie !“ Cu consimțămintul său, citiva comuniști au fost oaspeții familiei Băiliștean. S-a discutat ca intr-o adevărată familie, cu chibzuință și răbdare, cu inimile deschise. Foarte mult s-a discutat. „Voi fi un alt om 1“ — a spus atunci, în încheierea discuției, M. Băiliștean, cu un sentiment de adîncă sinceritate....Maistrul Aurel Pasconi este un om de ispravă, iar ca dînsul și tî- nărul otelar Tiberiu Iscru. mezinul formației, abia de un an venit de pe băncile școlii profesionale. Erau In

toiul muncii. Pregăteau minuțios elaborarea unei noi șărje de 400 tone oțel. Mezinul — care se dovedea tot mai îndrăgostit de meserie — îi spuse intr-o doară maistrului :— Ce-ați zice dacă eu deschid șticul cuptorului cu o singură teavă ? (n.n. — de obicei la asemenea operațiune se utilizează mai multe țevi cu oxigen).— Măi, dacă tu faci arta, să știi că eu fac cinste 1 — fusese răspunsul.Bineînțeles, a „face cinste11, în a- cest context, se identifică cu a da de băut, a face un chef. Astfel, de la o glumă aparent nevinovată, de la o demonstrație de măiestrie profesională bine intenționată, s-a ajuns la un act de indisciplină. Mezinul a desfundat șticul cuptorului cu o singură țeava ; maistrul, Ia ieșirea din schimb, și-a ținut cuvîntul și consumul de băutură a luat asemenea proporții incit Tiberiu Iscru s-a urcat in autobuzul cu care făcea naveta la Hațeg și s-a trezit — și la propriu și la figurat — tocmai la Tg. Jiu, Motiv pentru care n-a mai ajuns a doua zi la serviciu, ci în postura de absent nemotivat.Ei. și ? Atîta caz pentru o „nemotivată11 7Da, mare caș a făcut de această „nemotivată11 adunarea generală în care s-a dezbătut activitatea politico- educativă a comuniștilor. Mare caz pentru că. orirtt de mărunte în aparență. asemenea manifestări țin de conștiință, de conduita omului în muncă și în societate și. nînă la urmă, aduc atingere prestigiului colectivității. Așa se face că. în timp ce M. Băiliștean s-a ținut de cuvînt, -și-a îndreptat atitudinea în familie și a început din nou să ridice ochii și să-și privească deschis în față tovarășii de muncă — ceea ce a făcut, de data aceasta, adunarea generală a comuniștilor să aprecieze redresarea sa morală — maistrul Pasconi și mezinul său ău plecat acum privirile in pămînt.Și aceasta deoarece, adunarea comuniștilor de la oțelărie a privit cu exigență partinică reușitele și nereușitele colectivului în făurirea omului nou, cu o conștiință înaintată și înalte trăsături morale — așa cum o cer normele și principiile eticii comuniste. Și, în sfîrșit, pentru că dezbaterile au avut in centrul lor ldeea fundamentală că comunistul trebuie să fie comunist atît in uzină, cit și în familie. în societate, atît în faptele mari, cit și în cele aparent mărunte, că profilul său politico-moral trebuie să fie integru, autentic model •pentru cei din jur.
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Imagine din centrul civic al municipiului BuzăuFoto : C. Stoicescu

„Propunem 
clasarea 
scrisorii" se de de al

dește a fi fost o calomnie. Firește, scrisoarea se clasează. Nu însă fără a repeta, și cu acest prilej, că dreptul la petiție, potrivit normelor legalității socialiste, implică o înaltă răspundere pentru fiecare cuvînt scris.

Pentru locuitorii 
noilor 

microraioane

pentru vînat
Zăpada abundentă și gerul 

— uneori de minus 30 de gra
de — au pus in pericol viața 
cerbilor, căprioarelor și a altor 
viețuitoare din pădurile Harghi
tei. Toți vînătorii și silvicultorii 
le-au sărit in ajutor, croindu-și 
cu greu pirtii prin nămeți, spre 
a le duce hrană in locuri de ei 
știute. Nu o dată au fost nevoiți 
să apeleze și la puști împotriva 
animalelor răpitoare. în ajutorul 
lor a sosit și un elicopter, care 
a survolat, timp de trei zile, 
toate masivele muntoase din 
zonă, transportind mari cantități 
de fin balotat și hrană concen
trată. Se spune că la bordul eli
copterului s-a aflat — nici nu 
se putea altfel — tot un vinător 
pasionat. Bine a spus cine a 
spus că vînătorul este cel mai 
bun prieten al vinatului.

Mortul

Transportul și așteptarea în... comunDe la o vreme încoace, transportul in comun din municipiul Tîrgu-Mureș nu mai merge ca pe roate. Stațiile de pe aproape toate traseele autobuzelor s-au transformat în... staționări îndelungi. Cauzele sînt mai multe, dar tot multe sînt și căile de ieșire din această situație. După cum am a- flat de Ia tovarășul Ioan Barta, directorul I.J.G.C.L.-Mu- reș, traficul călătorilor este în continuă creștere, iar parcul de autobuze staționează, deși contractele și.fe- partițiile prevedeau mai multe autobuze noi. Aceasta n-ar fi principala cauză, dacă

ar circula, să zicem, toate autobuzele. Dar in flecare zi, circa o treime dintre ele, mai ales în orele de virf, nu ies pe traseu din cauză că se află în reparații.
O primă soluție pentru descongestionarea principalelor trasee este aceea de a se a- plica și la Tirgu-Mu- reș defalcarea programului de lucru al u- nor unități economice și instituții. în prezent, în toată zona industrială a municipiului, programul începe dimineața la ora 6. Pe de altă parte, se impune întărirea ordinii și disciplinei în rindurile conducă

torilor auto, organi

zarea riguroasă a controlului la capetele de linii. în ceea ce privește menținerea mașinilor in bună stare de funcționare. Se impune ca mecanicii de întreținere să lucreze nu numai în schimburile I și II. ci șl în schimbul III., și chiar în număr mâi mare, acesta devenind, de fapt, schimbul de bază, pentru că mașinile staționează și pot fi mai bine reparate. Există, firește, și alte soluții, și alte măsuri organizatorice care pot îmbunătăți transportul în comun. Important este ca întreprinderea din Tir- gu-Mureș să le aplice fără întîrziere. (Cor
nel Pogăccanu).

Vînzătoriîor le stă bine politețeaOdată cu dublarea. 
In ultimii 10 ani, a numărului de locuitori, rețeaua comercială din Rm. Vil- cea s-a extins și s-a modernizat an de an. Numai în cincinalul precedent au fost date în folosință mari complexe și magazine in- sumind peste 20 000 mp spatii utile. în mod corespunzător a crescut și numărul de vînzători, unii provenit: ain școlile de specialitate, alții pregătiți direct la locul de muncă.Cum se comportă ei în relațiile directe cu cetățenii ? în marea lor majoritate, așa cum au învățat că „scrie la carte11, sînt politicoși, serviabili, plini de solicitudine. Tocmai de aceea par atît de supărătoare a- baterile de la regulă. E drept, în majoritatea magazinelor abaterile

respective -sînt . rare, sporadice. Se pare insă că în această privință complexul alimentar nr. 32 din cartierul Traian „s-a angajat11, totuși, să bată recordul. Despre ce este vorba ? In trecere prin Rimnicu- Vîlcea, Viorel An- dreescu din orașul Cluj-Napoca a intrat și in magazinul cu pricina. Din întimpla- re, a uitat coșul pentru cumpărături pe suportul casei de plată. Atît i-a trebuit casierei Ana Cotirță, care, nici una, nici două, a aruncat cu coșul după el, admo- nestîndu-1 cu cuvinte greu de reprodus. în. altă zi, Victoria Ghe- noiu. din Rimnieu- Vîlcea a intrat in același magazin. în- timplarea i-a scos în cale pe vinzătoarea Georgeta Pirlitu, care,

din senin, a luat-o în primire :— Ce-i, femeie, n-ai învățat cum se calcă intr-un magazin ?— Gu mine vorbiți ? 
a întrebat surprinsă cumpărătoarea.— Dar cu cine ? Cu cutiile de conserve ? ?Răsfoind condica de sugestii și reclamații a acestui complex alimentar, am intîlnit nu mai puțin de 25 de însemnări din ultimele luni. Toate se referă la comportarea lucrătoarelor din unitate. Reacția responsabilului ? Nici una dintre reclamații n-a fost adusă la cunoștința conducerii I.C.S. A- limentară. E drept însă că nici un cadru de conducere din întreprindere nu s-a Învrednicit să răsfoiască vreodată condica respectivă. Pină acum. 
(S. Ion).

Pentru îngrl|lrea sănătății oamenilor muncii, statul alocă an de an 
tot mai multe fonduri bănești, concretizate, între altele, în dezvoltarea 
bazei materiale a sectorului sanitar, în noi construcții spitalicești, de 
mare capacitate, dotate cu aparatură modernă. In fotografie: noul

Reșițaspital din Foto : S. Cristian

Cu aceste cuvinte încheie referatul cercetare, întocmit colegiul de partid Comitetului județean
Dolj al P.C.R., referitor Ia unele fapte ce se pretindea a fi să- virșite de secretarul comitetului comunal de partid și de președintele C.A.P. din comuna Izvoare și care ■erau relatate într-o scrisoare adresată redacției. Pe bună dreptate, realitatea din cooperativa agricolă, dezvoltarea economică și organizatorică pe care a cunoscut-o an de an, reliefate in răspunsul amintit, impun clasarea scrisorii. „Din discuțiile purtate cu mai multi țărani cooperatori, cu cei indicați în scrisoare, se Subliniază in răspuns, a rezultat că 'Dinut lancu și Gheorghe Dodlțoiu (secretarul comitetului comunal de partid și. respectiv, președintele C.A.P. — n.n.) se o- cupă cu răspundere de îndeplinirea sarcinilor ce le revin, nu comit abuzuri și acte de necinste — așa cum în mod tendențios se semnala — iar împreună cu ceilalți tovarăși din biroul comitetului comunal de partid și. din consiliul de conducere al C.A.P. au depus e- forturi susținute pentru realizarea obiectivelor propuse. De asemenea, prin acțiunile inițiate, s-a îmbunătățit și gradul de dotare edilitar-gosnodăresc al comunei... Nu s-a confirmat că cei doi au favorizat rieînregistra- rea producțiilor obținute... Loturile in folosință personală s-au repartizat corect celor in drept, de către co-. misia creată in acest scop, sub consiliului cere.Fată de statate, scrisoarea pe care noi am primit-o, și care a stat la baza cercetărilor, se dove-

Vînâtoreascâ 
și nu prea

controlul de condu-cele con-

Pe dealurile din a- propierea orașului A- nina, județul Caraș- Severin, lupii au atacat vacile, vițeii și oile, chiar în plină vară, se spunea într-o scrisoare adresată redacției. Acum, în timpul iernii. dihănille au început să dea tîrcoale și să' atace vitele din gospodăriile oamenilor situate la periferii. Cu toate acestea, vînătorii noștri nu Intervin, așa cum s-ar cuveni.
Asociația județeană 

a vînătorilor și pesca
rilor sportivi Caraș- 
Severin, căreia redacția i-a adresat Scrisoarea spre soluționare, ne-a făcut cunoscute următoarele: ..Vînătorii din filiala Ora- vița, deci și cei din o- rașul Anina, au organizat vînători pentru combaterea lupilor, u- cigind 10 exemplare in cursul anului 1975 ; în această iarnă, cind timpul ne-a permis, am distribuit cyoman și betolină în teren, pentru combaterea lor prin Otrăvire : pe potecile de trecere a răpitoarelor au fost instalate capcane cu pedală ; au fost acordate autorizații individuale pentru combaterea lupilor la pîndă. la hoituri11. Rezultă, deci, că vînătorii din județul nostru, se spune în încheierea răspunsului, nu stau Cu miinile în buzunare11.Foarte bine. în definitiv, de asta sînt vînători : ca să vîneze. Chestiunea se pune dacă aceste măsuri, luate pină acum, au dus sau nu la stîrpi- rea lupilor. Dacă nu, să se ochească mai bine. Drept la țintă 1

într-o scrisoare semnată de mai multi gă- lăteni, care locuiesc în unele microraioane nou construite, se relatau o seamă de deficiente privind transportul în comun. Consiliul popular al municipiului Galați ne informează că a a- nalizat deficientele semnalate și a constatat că unele sînt reale. dar altele exagera- ' te. Microraioanele 38— 39 sînt cele mai noi cartiere din' municipiul Galați. Iar obiectivele proiectate sînt încă în curs de construcție. Pentru început s-au pus in circulație două trasee de autobuze, care insă nu satisfac toate cerințele. Dar. pe măsură ce se construiesc obiective noi și se deschid străzi, se extinde și rețeaua de comunicații.îmbunătățirea transportului în comun, se subliniază în răspuns, este o problemă majoră in atenția consiliului popular municipal și pe anul 1976 s-au prevăzut măsuri substanțiale de care vor beneficia în special locuitorii din microraioanele. 38—39—40. Sîn- tem astfel informați că se va da în exploatare o linie de tramvai, a cărei construcție a început din anul 1975 ; se va înființa un nou traseu de autobuze, care va lega aceste microraioane de zona centrală a orașului, și se vor înlocui autobuzele mici, tip T.V., cu autobuze M.A.N. diesel, cu o capacitate sporită.Organele consiliului popular municipal și controlul obștesc vor urmări în continuare respectarea graficelor de circulație și conduita civilizată, cuviincioasă a personalului de servire.

de pe linia 
feratăLa miez de noapte, impiegatul de mișcare din statia C.F.R. Cîmpina a observat între liniile ferate un om cu fața în jos, nemișcat. A anunțat imediat miliția și lucrătorii de miliție sosiți in grabă au constatat că omul dintre linii era nu mort, ci... beat mort. A fost trezit cu greu și legitimat : Viorel Bă- nescu, din Azuga. Nici cind s-a trezit de-a binelea n-a putut să spună cum de-a nimerit între linii. Ba, colac peste pupăză, a început să-i și contrazică pe cei din jur, precum că el s-ar afla nu la Cîmpina. ci la... Predeal. Pentru că — zicea el — „doar nu mi-oi fi băut mințile11.
si nesansă» »

— Merită să risc — și-a 
Vasile Dogaru, șofer la șantie
rul T.C.H. Bucecea, cind s-a 
văzut primind arvună cîteva 
sute de lei.

Și a riscat. A încărcat auto
basculanta cu zece tone de ba
last la Văratec (județul Sucea
va) și, în loc să apuce pe dru
mul cel mai scurt spre șantier, 
a ajuns la vreo 50 km depărtare 
de acesta, în curtea lui Dumitru 
Manole din satul Sulița, județul 
Botoșani. Adică la cel care îi 
dăduse „arvuna", pentru care 
V. D. a riscat. Dar a avut ghi
nion : la descărcbrea balastului, 
mașina s-a defectat. După un 
sumar control dl niilvțlei, s-a 
constatat cu ușurință trans
portul clandestin.

spus

O minciună, 
două
minciuni

Neculai ROȘCA

E de-ajuns să treci prin curte sau să Vizitezi una din secțiile întreprinderii „23 August11 din Capitală ca să-ți dai seama că protecția muncii se bucură aici de toată atenția cuvenită. Ai în permanență impresia că cineva ți se adresează personal, te trage de mînecă, te avertizează ce să faci și cum să lucrezi, te informează asupra urmărilor sociale și economice care ar fi generate prin ieșirea tâ. fie și temporară, din producție dintr-Un accident determinat de încălcarea unei reguli elementare de protecție a muncii. Panouri ingenioase (unele cu jocuri de culori și lumini), table avertizoare, instrucțiuni afișate la fiecare 10c de muncă, emisiuni ale stației de rădiofi-care — iată cîteva din formele de propagandă audiovizuală bine organizată și mereu reînnoită de către organizațiile sindicatului din întreprindere, care depun o stăruitoare muncă de educare profesională pentru eliminarea accidentelor de muncă.— Aceasta este — ca să zic așa — partea Vizibilă a activității^ noastre — ne explică Mirea. muncii catului noastră și mai .adevărat curent de opinie în vederea respectării cu strictețe a normelor de tehnica securității muncii.Printre inițiativele organizațiilor sindicale din întreprinderea „23 August11 se numără și aceea a controlului obștesc pe bază de talon, care s-a aplicat mai întîi în mod experimental la secțiile „locomotive — construcții sudate" și „mecanică I11. Apoi a fost extinsă in alte patpu secții. în aceste zile, în intîmpinarea Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor, activul sindical de aici se preocupă de extinderea acestei initiative în alte cinci secții. Aplicarea ei presupune o atentă pregătire, care cuprinde, între altele, un control pentru depistarea și înlăturarea deficiențelor tehnice, organizatorice,

a locurilor de mutică,de pregătire precizarea abaterilor posibile, specifice fiecărui loc de muncă, elaborarea unui regulament stabilit în conformitate cu profilul secției. Odată pregătirile încheiate, fiecare angajat primește cite trei taloane (mărci de carton sau plastic purtînd inscripția : „Talon de protecția muncii11). Acest control obștesc organizat astfel are caracter permanent. Cind se constată abateri, se ridică irhediat Utl talon. Ridicarea primului talon echivalează cu o mustrare ; ridicarea celui de-al doi-

dicatului și arma satirei. Programele brigăzii artistice de agitație au veștejit diferite aspecte de neres- pectare a normelor de protecție a muncii, au criticat cazurile de nein- struire sau de instruire superficială a angajaților de către unii maiștri și ingineri, nefolosirea echipamentului de protecție și de lucru și altele.De la inginerul Cristache Marin, șeful biroului de protecție a muncii, am aflat că există o bună colaborare între specialiștii acestui birou, care sînt repartizați pe secții, și activiștii sindicatului în efectuarea

partid și președintele comitetului sindicatului, problemele de protecție a muncii sînt tratate în contextul îndeplinirii tuturor sarcinilor și se bucură de atenția cuvenită.
— In urma acțiunii declanșate în întreprindere — ne spune tovarășul Dumitru Pădure, președintele comitetului sindicatului — pe baza hotă- ririi comune a guvernului și a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din 24 octombrie 1975, . am făcut un amplu inventar de măsuri, din care peste 500 au și fost aplicate. Unele.

Tinăra Emilia Madar, din localitatea Ovidiu, județul Constanța, pleca în fiecare dimineață de acasă și se întorcea seara. Pentru a fi crezută de ai săi că are o slujbă bună, pe libretul C.E.C. al mamei sale depunerile au crescut intr-un timp record cu 8 000 lei. De bună credință, mama s-a dus într-o zi să scoată o sumă de bani din economiile fetei. Mare i-a fost uimirea cind i s-a spus că înscrierile de pe libret sînt false. Dar și mai uimită a fost aflînd că fiica ei n-avea nici o slujbă, că ducea, citu-i ziulica de mare, o viată parazitară. Acum, E. M. n-a mai plecat pentru o pentru zece luni de zile. zi, ci

/•

Antidotul accidentului de muncă
PREVENIREA

I
A fost 
de vină... 
benzina

tovarășul Gheorghe responsabilul cu protecția în biroul comitetului sindi- pe întreprindere. Activitatea este însă mult mai amplă diversă, vizînd crearea unui

lea, cu un avertisment; ridicarea celui de-âl treilea atrage după sine o sancțiune materială, urmată de o dezbatere in cadrul grupei sindicale și de o reihstruire lă cabinetul de protecție a muncii. Abia după aceea celui in cauză i se inmînează alte trei taloane noi. Bineînțeles, ridicarea taloanelor poate avea consecințe și asupra promovării în muncă. Ce eficiență are această inițiativă ? Un exemplu : la secția „locomotive- uzinaj11. unde lucrează peste o mie de angâjafi, iu decurs de cinci luni de cind Se4. aplică inițiativa nu s-a înregistrat nici un accident de muncă. în alte patru secții, numărul lor a scăzut considerabil.O altă formă a muncii sindicale O constituie și concursul „Cine cunoaște protecția muncii cîștigă I“. La ultimul concurs organizat au participat peste 2 500 de muncitori și tehnicieni din toate secțiile întreprinderii. Cu prilejul concursului s-a făcut și un film, din care au fost prezentate secvențe la o emisiune de televiziune. iar dialogurile din faza finală au fost difuzate prin stafia de radioamplificare.
Cu succes a folosit comitetul sin

unor controale comune în diferite secții, asupra realizării măsurilor luate, asupra calității instructajului, a modului de întreținere și funcționare a utilajelor, a folosirii echipamentului și eliminării cauzelor care pot duce la îmbolnăviri profesionale. IDe asemenea, trebuie semnalat sprijinul tehnic dat la realizarea unor filme pe teme de protecție a muncit de către cineclubul întreprinderii, în care au fost surprinse instantanee de lucru cu aspecte negative și pozitive - privind protecția muncii. O importanță deosebită a avut organizarea de cursuri pentru inspectorii obștești de protecție a muncii cu durata de trei luni, fără scoaterea din producție.în secțiile unde activitatea sindicală privind protecția muncii nu era dusă destul de consecvent sau energic, au intervenit organizațiile de partid, care au sprijinit pe membrii comitetelor și grupelor sindicale, inclusiv prin discutarea și în birourile organizației de bază a unor comuniști care încălcau normele de tehnică a securității muncii.în cadrul informărilor decadale de la conducerea întreprinderii, la care ’ participă secretarul comitetului de

care n-au putut fi rezolvate la locurile de muncă și în secții, cu forte proprii, urmează să fie discutate în cadrul comitetului oamenilor muncii.Desigur, activitatea sindicală de la întreprinderea „23 August11 în vederea sporirii preocupărilor pentru protecția muncii este mult mai vastă decit permite rezuma- acestor însemnări.

în imobilul din strada Labora
tor nr. 1 din Copșa Mică, cetă
țeanul Ioan Lupu a fost găsit 
carbonizat. Din cercetările în
treprinse de organele de miliție 
rezultă că decesul s-a produs da
torită unor flăcări violente. De 
unde flăcări ? De la benzină. 
Iar benzina fusese sustrasă de 
Ioan Lupu, care era paznic la 
o unitate din oraș. După ce a 
furat benzina cu pricina, a dus-o 
acasă s-o ascundă in beci. Fiind 
întuneric, a aprins un băț de 
chibrit, care s-a dovedit fatal.

Vocea

rea ei în cadrulDar ea nu trebuie judecată doar după varietatea formelor, ci în principal prin prisma eficienței. în această privință. este cazul să arătăm că, anul trecut, la întreprinderea < ..23 August11 numărul accidentelor a scăzut față de anul precedent cu aproape un sfert, că s-a redus foarte mult gravitatea acestora. în același timp, s-a redus cu peste 30 la sută numărul de zile de incapacitate de muncă. în primele șase săptămîni ale acestui an, numărul de accidente, de altfel toate minore, este de aproape trei ori mai mic decit în aceeași perioadă a anului trecut....Joi, 19 februarie, în cadrul conferinței de dare de seamă și alegeri sindicale pe întreprindere, problemele privind condițiile de muncă, precum și cele referitoare la combaterea accidentelor și a bolilor profesionale au ocupat un loc important. Seriozitatea dezbaterilor este o garanție pentru dezvoltarea unei puternice opinii de masă în rindul lucrătorilor, antidot sigur împotriva accidentului de muncă.

de pe bandăLa căminele de copii nr. 8 și 
9, precum Și la creșa de pe str. 
Constructorului — toate din car
tierul Platoul Romanilor din 
Alba Iulia — s-au descoperit 
semnele unei spargeri nocturne. 
Un magnetofon dispărut, jucării 
împrăștiate. O bandă de magne
tofon a fost insă uitată la locul 
faptei. Cineva a avut curiozita
tea să asculte iriiprimărlle de pe 
banda respectivă. Nu erau nu
mai povești pentru copil. Se 
auzea și o voce necunoscută, pe 
care și-o înregistrase făptașul, 
wind să facă proba magnetofo
nului. Așa a fost identificat oas
petele din timpul nopții : Pavel 
Ion, minor. Drept pentru care, 
o răspundere majoră revine pă
rinților.

AI. PLĂJEȘU

Rubrică redactată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI - cerință a planului, sarcină de partid
La recentul Congres al consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că planul este in așa fel întocmit, încît, prin folosirea rațională a timpului de muncă — chiar fără eforturi deosebite și în cadrul programelor de lucru — prevederile sale să se poată realiza în bune condiții. Pentru aceasta însă este necesară o bună organizare a producției și a muncii în fiecare secție și atelier, la toate locurile de muncă, deopotrivă în primul schimb de lucru, ca și in schimburile II și III. Cum se răspunde acestei cerințe majore în cîteva unități economice din municipiul Timișoara ?întreprinderea „Eiectrobanat". în secțiile principale de fabricație se lucrează în trei schimburi. Evident, în această situație, orice răminere in urmă în realizarea sarcinilor de producție într-unul din schimburi se repercutează direct asupra celorlalte schimburi. Este o realitate bine îp- țeleasă, de care a știut să țină seama comitetul oamenilor muncii.— Cu fiecare an, producția noastră 

a înregistrat creșteri însemnate — ne spune ing. Nicolae Mărgan, directorul întreprinderii. Aceste sporuri de producție le realizăm în principal pe seama creșterii productivității muncii, printr-o mai bună organizare a muncii în fiecare schimb. In acest sens, membrii comitetului oamenilor muncii au fost repartizați în toate trei schimburile, iar colectivul de conducere a fost lărgit cu șefi de sectoare cu o temeinică pregătire profesională și o bogată experiență în unitate. în schimbul II, ei sînt împuterniciți să exercite atribuții de conducere și poartă răspunderea pentru bunul mers al producției.împreună cu ing. loan Zarcula, împuternicit al colectivului de conducere, am trecut, în schimbul II, prin secțiile de producție. La atelierul de prelucrări prin așchiere se e- xecutau repere ale corpurilor de iluminat destinate mediilor cu pericol de explozie și ale lămpilor și farurilor pentru autovehicule. Utilajele funcționau la întreaga capacitate. La atelierul corpuri de iluminat fluorescente, activitatea este organizată, ca de altfel la majoritatea sectoarelor de montaj, pe sistemul lucrului pe bandă. Cum este organizată munca în acest schimb ? — îl întrebăm pe maistrul Iosif Lang.— în fiecare dimineață se stabilește un program de producție foarte exact pe repere 5 se fixează sarcini precise pe fiecare compartiment ; se asigură aprovizionarea cu materiale și piese. De fapt, nici nu se poate altfel. E suficient să lipsească numai

de sădecîteva piese, pentru ca cele 45 muncitoare de la cele două benzi nu poată continua lucrul.încă o măsură bună luată conducerea unității : toate atelierelede pregătire a fabricației lucrează in trei schimburi echilibrate. Pe lingă cadrele de conducere a secțiilor, atelierelor. schimburilor, îndeosebi pentru schimburile II și III sînt repartizați specialiști de la atelierele de proiectare care acordă asistentă tehnică. Intervenția promptă elimină

fițerul de serviciu, maistrul Francisc Ionescu, parcurgem principalele secții ale uzinei. Prin hala mașini de ridicat se plimbă fără rost mai multi muncitori. Discutăm cu unul dintre ei — macaragiul Tudor Rahovan :— Care este locul dv. de muncă ?— Macaraua 63—20, dar este defectă. în schimbul II, Ia ora 19, s-a rupt translația la pod.— De ce nu a fost remediată defecțiunea ?— în schimbul de dimineață, cred

Schimburile II și III în întreprinderi timișorene

eventualele stagnări în producție. în toate cele 14 ateliere prin care am trecut, în schimbul II se lucra din plin, la nivelul schimbului I. Firesc, se pune întrebarea : care schimb reprezintă un model ? Oricare din cele trei schimburi poate fi un model. Ceea ce trebuie reținut este faptul că printr-o bună organizare a muncii in toate schimburile, s-a reușit ca în luna ianuarie sarcinile de plan să fie depășite.întreprinderea „Electromotor". Dintre numeroasele măsuri întreprinse pentru a asigura o bună desfășurare a muncii în toate schimburile, ne referim în mod deosebit la a- ceea în legătură cu acordarea asistenței tehnice pentru întreținerea și repararea promptă a utilajelor. Grupe operative de Ia sectorul mecano- energetic, în toate cele trei schimburi, asigură funcționarea continuă a utilajelor. Orice defecțiune, prin acest mod de organizare, poate fi e- liminată în scurt timp și astfel producția să nu stagneze.întreprinderea mecanică. Aici, Ia ora 23 iși începe activitatea schimbul III. Dar pînă la miezul nopții se perindă pe la poartă peste 40 de în- tîrziați la program. împreună cu o-

că va interveni echipa de întreținere și reparații.Nu primim din partea maistrului de serviciu, Leonte Luspenec, nici un fel de lămuriri cu privire Ia a- ceastă situație și nici în legătură cu prezenta la lucru în schimbul III. Situații similare întîlnim și în secțiile mecanică I și mașini de transportat 1 și 2.Dar cum munceau cei prezenți ? La secția mecanică I strungarii Ni-
Lucrăriîn aceste zile, pe Olt, în zona orașului Făgăraș, se desfășoară importante lucrări de îndiguire, care vor feri în viitor de inundații această localitate și o importantă suprafață de teren a- gricol. Lucrări similare se mai desfășoară și pe rîul Bîrsa. Ele au drept scop să scoată de sub influenta apelor o suprafață de circa 500 hectare teren arabil. Tot pentru acest an se prevede începerea unor ample lucrări de

Vasile strun- secția Petrucolae Nour, Viorel Cionca și Firescu purtau discuții lîngă gurile care nu funcționau. La forjă. în timp ce echipa lui Crăciun muncea cu spor, cu conștiinciozitate, la numai cîțiva metri doi muncitori pur și simplu dormeau.Ce au de spus organizația de partid din această secție, comitetul de partid, conducerea întreprinderii 1 Nu întîmplător am întîlnit aici atî- tea abateri de la normele organizării rationale a muncii. în schimbul III nu era prezent nici unul din cadrele de conducere ale unității, nici un inginer. Și, firesc, ignorîndu-se cerințele organizării raționale a producției și a muncii, ale asigurării unei asistențe tehnice competente, în acest schimb și rezultatele sint mediocre, cu mult sub posibilități.în loc de concluzie, considerăm semnificativă aprecierea pe_ care inginerul Ștefan Ghituică. prezent în schimbul II la întreprinderea „Electromotor", a dat-o partizării specialiști„Imaginați-vă că la o fabrică de pline- asistenta, numai în schimbul I. V-ar veni să consumați pîine | în schimbul III, cînd din unei defecțiuni la cuptor s-a ars sau nu s-a copt cient ? Sau, imaginați-vă, ce asistență medicală s-ar putea asigura într-un spital în care medicii ar fi prezenți numai dimineața ? Revenind la complexitatea activității din- țr-o întreprindere, cred că nu exagerez cu nimic dacă afirm că asistența tehnică în toate schimburile are o determinare obiectivă și că fără a- ceasta nu poate fi vorba de o bună organizare a muncii".

Intr-una din secțiile întreprinderii de mașini textile din Tg. Mureș
Foto : S. Cristianimportanței re- judicioase a cadrelor de în toate schimburile.tehnică este asigurată schimbul I. V-ar con- produsă i cauza pîinea t sufi-

Ion LAZAR

regularizare și amenajare a văii Oltului, între localitățile Sînpe- tru și Ungra. pe o lungime de aproape 100 km. Executarea lor va avea ca efect apărarea de inundații a unor localități, ca Feldioara. Măeruș, Apața. Ho- ghiz și Ungra și scoaterea de sub influența apelor a unor suprafețe de circa 5 000 hectare teren din cel mai fertil. (Nicolae Mocanul.
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PREGĂTIREA LUCRĂRILOI
AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ
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Restanțele la arături vor fi la timp recuperate

proiectanți, care capacitate mare nare a cernelei

Noutăți la „Flaro“

LA „TEHNOTON" IAȘI

o §

Printre acțiunile eficiente inițiate în acest an la întreprinderea „Flamura roșie" („Flaro") din Sibiu se numără cele care vizează, pe de o parte, reducerea chelțuelilor materiale și creșterea productivității muncii, iar pe de altă parte — ridicarea calități produselor, în același timp, colectivul de aici se preocupă de lărgirea •gamei sortimentale a articolelor de scris. Ele se prezintă astăzi cu caracteristici funcționale sporite. Printre produsele aflate în fabricația de serie și care sint foarte solicitate de cumpărători se numără creionul cu fibră în șase culori și un creion pentru dispune de o de înmagazi- (N. Brujan).

în județul Ialomița, cooperatorii, mecanizatorii din I.A.S. și S.M.A. fac intense pregătiri pentru campania agricolă de primăvară. Prin tot ceea ce întreprind, ei sînt hotărîți să dea viață angajamentelor cuprinse în chemarea organizației județene de partid, adresată tuturor oamenilor muncii din agricultură, pentru depășirea sarcinilor de plan pe anul 1976. „De Ia început vreau să arăt — ne spunea tovarășul Ion Badea, secretar al comitetului județean de partid — că prin întreaga muncă politică și organizatorică desfășurată de organizațiile de partid de la sate s-a urmărit și se urmărește ca toate lucrările pentru campania de primăvară, începînd cu cele din sezonul rece, să fie executate în mod exemplar. Vrem ca în 1976. primul an al cincinalului, să obținem recolte pe măsura potențialului de care dispune Bărăganul, a posibilităților create in urma extinderii irigațiilor pe mari suprafețe".într-adevăr, pămîntul Bărăganului este mănos. Dar pentru a rodi îmbelșugat, el trebuie lucrat mai bine. Iată cîteya secvențe din lucrările care' sînt în plină desfășurare, în toate unitățile agricole se desfășoară ample acțiuni pentru fertilizarea cu îngrășăminte naturale a 45 090 ha. obiectiv cuprins în chemare. Ca urmare, pînă la 20 februarie. prevederile cuprinse în planul de fertilizare pe primele două luni ale acestui an au fost indepli-

nite în proporție de 83 la sută. Desigur, se putea face mai mult dacă în toate comunele consiliile de conducere ale cooperativelor agricole și organizațiile de partid ar fi asigurat continuitate și o largă participare a cooperatorilor la această importantă acțiune.Merită consemnată, de asemenea, preocuparea pentru sporirea produc-
țiel de legume, suprafața destinată acestor culturi fiind de 11 140 ha. din care 1 800 ha în gospodăriile populației. în vederea obținerii unor producții mari și cît mai timpurii, se acordă o deosebită atenție asigurării răsadurilor și executării din timp a fertilizării, modelării și nivelării terenurilor. Iată cum lucrează legumicultorii de la I.A.S. Călărași. „Pentru acest an — ne spune tov. Gheorghe Bucureșteanu, directorul întreprinderii — ne-am angajat să . obținem peste plan 1 200 tone de legume. în acest scop s-au administrat 120—150 tone de gunoi la hectar și vom forța obținerea răsadurilor și plantatul în cîmp cu 15 zile mai devreme față de anul trecut, ca să realizăm producții mai timpurii".în vederea folosirii la întreaga capacitate a amenajărilor pentru iri-

gații, acum se repară echipamentul de udare și stațiile de pompare, sînt curățate canalele. La centrul specializat în repararea utilajelor de irigat de la S.M.A. Roseți se lucrează intens : „Avem de reparat ,254 de motopompe, 20 000 conducte de aluminiu și 8 000 de aspersoare — ne informa tov. Dumitru Șerban, directorul stațiunii. Pînă la începutul lunii martie vom încheia toate reparațiile. Tot la Roseți a fost înființat un șantier al Trustului I.A.S. care execută lucrări de scarificare și nivelare a terenurilor. în acest mod, vor fi redate în circuitul productiv noi suprafețe, iar pe altele va spori potențialul productiv.întrucît în toamnă lucrările agricole au fost aglomerate, nu au fost arate toate suprafețele. De aceea, în ferestrele iernii, cînd solul nu era înghețat, un mare număr de tractoare au fost concentrate la arături. Ca urmare, în luna ianuarie au fost executate arături pe 16 000 ha. S-a prevăzut ca în luna februarie această lucrare să se încheie pe toate suprafețele care au mai rămas în cooperativele agricole — 13 350 hectare. Este adevărat, solul a fost înghețat, ceea ce a împiedicat continuarea lucrărilor. Iată de ce se impune ca acum tractoarele să fie scoase în cîmp la arat, astfel încît, în momentul începerii însămînțărilor. toate suprafețele să fie bine pregătite.
Aurel PAPADIUC

Sa mimcaște de zor in grădinile de leguma
și ia pregătirea răsadurilor

dioptrii poartă exigenta ?

a-In prima lună a 
nului, colectivul între
prinderii „Metalica" 
din Oradea și-a înde
plinit sarcinile de plan 
la toți indicatorii. Ni
mic de zis, dar ce re
iese dacă punem sub 
„lupă" unele din rea
lizările acestei între
prinderi ? Bunăoară, 
cele referitoare la 
productivitatea mun
cii, Ce constatăm ? In 
luna ianuarie, sarema 
de creștere a randa
mentului muncii pe 
angajat a fost de
pășită cu o șută de 
lei, La prima vedere, 
oricine este tentat să

spună ci e un rezul
tat bun, așa cum, de 
altfel, și este conside
rat de unele cadre din 
conducerea unității. 
Numai că... în aceeași 
lună indicele de utili
zare a timpului de lu
cru a fost numai de 91 
la sută. De pildă. în 
trei secții ale între
prinderii — cea de 
prese, articole neemai
late și galvanizare — 
s-au pierdut 8 000 de 
ore. iar absentele ne
motivate s-au ridicat, 
pe ansamblul între
prinderii, la peste 1 000 
om-ore.

Nu trebuie să fii ne
apărat specialist ca

să-ți dai seama că în
tre această risipă de 
timp de muncă și de
pășirea sarcinii de 
creștere a productivi
tății muncii există o 
strinsă legătură, că 
nivelul productivității 
putea fl mult mai înalt 
dacă nu se iroseau ore 
prețioase din timpul 
de lucru. Să nu fie cu
noscut acest adevăr și Za întreprinderea ară
deană ? Greu de crezut 
— lucrurile sint atît 
de evidente că. de fapt, 
nici nu-i nevoie de 
„lupă". Nici chiat de 
simpli ochelari, chiar 
și cu puține dioptrii...

Deși tînără, întreprinderea „Tehnoton" Iași a devenit cunoscută atît în țară, cît și în străinătate prin numeroasele tipuri de aparate de radio pe care le realizează în condiții' de înaltă calitate. Sînt cunoscute și apreciate de beneficiari „Cora" tranzistoarele(format de

buzunar), „Pescăruș", „Zefir", „Alfa" și „Albatros" (construite in diferite mărimi și formate), precum și a- paratele de cameră „Milcov", „Mangalia" și „Pacific" (ultimul prevăzut și cu picup).Priceperea și hărnicia electroniștilor ieșeni au făcut ca toate contractele încheia-

te cu beneficiarii fie onorate la timp. Ca urmare a folosirii depline a capacităților do producție și a timpului de lucru, colectivul întreprinderii „Tehno- ton“ Iași a livrat de la începutul anului și pînă în prezent meroase aparate radio peste plan, nole Corcaci). nude 
(Ma-

Vremea rece a dereglat în oarecare măsură graficul de lucru ai legumicultorilor din cooperativele agricole buzoi’ene. Cu toate acestea, oamenii nu au încetat nici o zi să acționeze pentru pregătirea temeinică a viitoarei recolte. O atenție deosebită a fost acordată fertilizării terenului, atît cu gunoi de grajd, cît și cu îngrășăminte chimice. Din datele centralizate la direcția județeană a agriculturii aflăm că pînă acum au fost distribuite îngrășăminte naturale pe 1 080 ha, iar alte 2 560 ha au primit substanțele chimice prevăzute in tehnologia culturilor legumicole.Dezghețarea solului a făcut posibilă începerea acțiunii de pregătire a terenului care însumează deja 420 ha în unitățile mi.tent cu dirijarea mijloacelor transport ce vor fi operatori tul în obținerea du-se lucrarea pe 1 070 mp. menea, a fost semănată o suprafață de 10 800 mp în răsadnițe, urmînd a se continua lucrarea pe încă 49 000 mp. în fermele legumicole ale co-

operativelor agricole Puiești, Movila Banului. Vadu-Pașil, . Săgeata, : Scurtești, Glodeanu-Siliștea, Costești și Gherăsenl se desfășoară din plin

O confuzie și o punga

cooperatiste. Conco- . .7 ’ dela fertilizarea suprafețelor cultivate, echipele de co- sînt mobilizate la solarii-înmulțitor răsadurilor, aici

repicatul răsadurilor, unde pînă a- cum s-au transportat 5 milioane fire.Asigurarea materialului săditor concentrează acum atenția tuturor lucrătorilor din legumicultura. „Unii din membrii cooperatori — ne spunea in.g. Veturia Datcu, șefa fermei legumicole a cooperativei agricole de producție Buzău — au amenajat ră-

sadnite'în • grădinile personale în vederea obținerii unei părți a mațeria- lulhi'săditbi* hecesăr fermei noastre, în acest scop, cooperativa le-a asigurat semințele și gunoiul de grajd trebuincioase".'Declanșată din inițiativa comitetului județean de partid, acțiunea de' amenajare a solariilor mici în curțile și grădinile țăranilor cooperatori cunoaște noi dimensiuni de la ol zi la alta. în comunele Săgeata, Mihățlești, Stilpu, Scurtești. Brădeanu și altele au și fost construite solarii pe 6 suprafață de peste 40 ha, urmînd ca in final aceste construcții ușoare să în» sumeze 217 ha pe întregul județ.
Mihai BÂZU 
corespondentul „Scinteli"

semăna- pentru realizing De ase- PRIN FORJE
(Urmare din pag. I)

CĂUTAJI CUMVA AȘCHIA RISIPEI ?

la C.P.L. Hiwii&iAfâkea a-a
Cititorul care nu a 

văzut cu ochii lui ar 
fi îndreptățit să spu
nă : „Nu, asemenea 
lucruri nu-s posibile". 
Și totuși, faptele pe 
care le relatăm sînt 
reale, s-au petrecut in 
sistemul de irigații 
Terasa—Corabia, ju
dețul Olt. In acest 
sistem, aflat in func
țiune de numai doi 
ani, unele instalații 
hidrotehnice au fost 
serios deteriorate sau 
descompletate. Dar 
cum anume ? La a- 
ceastă întrebare ne 
răspund specialiștii de 
la I.E.L.l.F. Caracal,

care au făcut un con
trol la unele cooperati
ve agricole cu terenuri 
în acest sistem, printre 
care Vișina Nouă. Vișina Veche, „Unirea" 
— Corabig și Giuvă- 
răști. Ce s-a consta
tat ? 53 de hidranți au 
fost distruși și 43 a 
trebuit să fie complet 
înlocuiti — victime 
ale unor tractoriști 
neglijenți, care au tre
cut cu roțile tractoru
lui peste ei, rupîndu-i. 
De la alte instalații au 
dispărut o serie de 
piese componente — 
manivele de la vane, 
plăci semnalizatoare 
de la hidranți etc.

plese 
Cine
Aici

Fapt este că aceste 
degradări și înlocuiri 
de hidranți și 
costă bani grei, 
sint autorii 1
este aici.- Nimeni nu 
știe. Conducerile uni
tăților agricole amin
tite se manifestă ca 
„gospodari mină-spar- 
tă“ și, in loc să depis
teze pe cei care se fac 
vinopați pentru a su
porta daunele, au des
chis cu mărinimie... 
punga obștii. Nu a ce
lor răspunzători de pa
gube. Ceea ce este o 
confuzie regretabilă — 
și inadmisibilă.

Tăcerea nu-i totdeauna de aurDe vreo trei luni de zile se pare că întreprinderea „Ceahlăul" Neamț și-a profilul de Adică s-a pe note telefonice, telexuri și adrese expediate către Centrala de tractoare și mașini agricole din Brașov, cu o insistență pe care ar invidia-o 
ciu poștal.Trebuie să tem Insă că acestei corespondente cam monoton : centrala din Brașov este solicitată să impulsione-

mecanică din Piatra schimbat activitate, reprofilat :

orice ofi-recunoaș- subiectul voluminoase este

ze unitățile în subordine pentru a-și onora anumite contracte restante încheiate cu unitatea din Piatra Neamț- Este vorba de un număr de seturi de dispozitive indispensabile pentru finalizarea semănătorilor SPC-6. Dar.centrala", cum scrie in aceste adrese, convingă probabil că tăcerea e de aur. s-a înconjurat de o discreție absolută. E adevărat, nici tovarășii de la întreprinderea mecanică nu se dau prea ușor bătuti Și au schimbat

fărăavea dacă
„onor

tactica. Acum e rîndul delegaților trimiși la centrală să-și spună cuvîntul. Șl si-1 spun. Dar. deocamdată, rezultat.Poate că ar mai multe șansear fi ascultați chiar de forurile de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. în subordinea căruia se află și beneficiarul, și furnizorul. Nu de alta, dar în curînd încep lucrările a- gricole de primăvară și semănătorile sînt mult așteptate de lucrătorii de pe ogoare.

Primul lucru pe care l-a făcut inginerul Mihai Groza, directorul Combinatului de prelucrare a lemnului Rm. Vîlcea, dimineața cînd a intrat în birou, a fost răsfoirea mapei cu corespondență. S-a aplecat ceva mai mult asupra unui referat. „Cantitatea de deșeuri — citește directorul — a scăzut îngrijorător și, din a- ceastă cauză, întîmpinăm greutăți în funcționarea centralei termice...“. în loc să se impacienteze, inginerul Groza a zîmbit cu vădită satisfacție.— Asta-i un semn bun — ne spune el. înseamnă că nu mai avem deșeuri de aruncat la foc. Pînă nu de mult, în fața pentralei termice se adunau munți de furnire, de așchii, rumeguș- și capete de bușteni ; de- abia mai pridideau focarele să Ie înghită. Acum, poftim I într-un combinat în care intră sute de mii de metri cubi de bușteni, nici nu se mai găsește combustibil centrala termică. Apoi, n-au să folosească mai chibzuit de Ia decojit.„Situația deficitară" de la termică era, după cum înțelegem, previzibilă, căutată chiar. De peste un an de zile s-a declanșat in combinat o vastă acțiune la care au fost antrenați numeroși ingineri, tehnicieni, maiștri, muncitori cu experiență. Primul care a dat „tonul" a fost secretarul comitetului de, partid. Constantin Ilinca, venind cu propunerea ca deșeurile rezultate de Ia cilindrizarea butucilor pentru lemn Stratificat nedensificat să fie utilizate la fabricarea săbiilor pentru industria textilă. Numai în acest an urmează să se producă peste 400 mc săbii — toate din resturile care, pînă de curînd, completau munții de deșeuri de Ia centrala termică. De fapt, dezvoltarea secției de ..nenominalizate" n-a fost deloc întîmplătoare. ea avînd la bază tocmai posibilitățile de valorificare superioară a masei lemnoase, îndeosebi a deșeurilor.Lunar, pentru executarea unor di- bluri contractate cu direcțiile regionale C.F.R. se consumau peste 100

lemnos pentru decît rămășițelela centra- aveam să

mc de cherestea. Acum nu se mai consumă nici un metru cub. deși produsul respectiv se fabrică. în locui cherestelei însă, sînt folosite capete de bușteni și role rezultate de ia derularea placajului. Ideea schimbării materiei prime cu deșeuri a- parține, și s-a ocupat de aplicarea ei. inginerului AJexe Calotescu.Cel mai mare consumator de deșeuri — virtual, pînă nu de mult, s-a dovedit fabrica de PAL. Conform studiului tehnic elaborat de către inginerii Maria Grama, Uie Șerban, maistrul Dumitru Nițu și alții, aici se poate valorifica tot sau aproape tot ce „cade" la celelalte fabrici. Capetele de bușteni de peste 15 cm. furnirele umede, așchiile grosiere, chiar resturile de la secția de nenominalizate — toate, deopotrivă, reprezintă materii prime pentru producția de plăci aglomerate din lemn. Dar ca acestea să poată fi valorificate erau necesare tocătoare. Un astfel de utilaj a fost executat prin autodotare, montat pe flux și pus in funcțiune. Rezultatul ? Consumul de lobde industriale a scăzut cu nu mai puțin de 0,762 mc la fiecare tonă de PAL, foloșindu-se în schimb, printre altele, peste 5 000 mc de deșeuri rezultate în procesul de fabricație a furnirelor estetice. în acest an, după cum reiese din calculele aceluiași studiu tehnic, vor fi economisite ' mai bine de' 1.3 000 mc lobde ce vor fi destinate altor fabrici, mai ales pentru producția de celuloză și hîrtie.Un alt inginerul ca temă reducere tice. Pe s-a trecut la modificarea fluxului de fabricație, modificare ce avea să determine foarte curînd reducerea consumului de masă lemnoasă cu un metru pătrat la fiecare 8 mp de furnire. Această nouă tehnologie, ca și metoda <je fabricare a furnirelor estetice din lemn de rășinoase, au fost preluate de numeroase alte combinate cu producție similară din țară.

studiu, efectuat de către Artemis Felicescu. a avut analizarea posibilităților de a grosimii furnirelor este' baza concluziilor desprinse

*— Prin introducerea pe fluxurile tehnologice a unor noi utilaje, majoritatea realizate prin autodotare — ne spunea tov. Octavian Fota, ingi- nerul-șef reuși să Uzare a sută din losite ca la sută cît valorificam anul trecut. Pe această bază, după cum am și preliminat cu prilejul stabilirii obiectivelor chemării la întrecerea socialistă pe care am lansat-o la începutul acestui an, către toate întreprinderile de prelucrare a lemnului, celulozei și hîrtiei din tară, ^propus să realizăm o economie cel puțin 12 000 mc bușteni.Alte preocupări ?— Tot în acest an — sublinia rectorul Mihai Groza — vom executa noi bazine prevăzute cu instalații de reglare automată a parametrilor regimului de tratare buștenilor, estimînd astfel dăm pierderile la această și să nu mai aruncăm la foc peste 
1 000 mc lemn pe an. După aceea, vom extinde capacitatea fabricii de furnire estetice prin introducerea in producție a furnirelor îmbinate — sortiment ce ne va crea posibilități de valorificare a bucăților mărunte de furnir, care pînă acum n-au avut . altă destinație decît... focul. O altă capacitate va fi profilată pe realizarea de produse mulate din lemn, în special mobilier, permițîndu-ne astfel să găsim întrebuințări cu valoare mult mai mare și deșeurilor de Ia rest cuțit și derulare foi placaj. Colectivul nostru este conștient de înaltele răspunderi ce-i revin din Programul national pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier și tocmai de aceea va acționa energic pentru ca lemnul — această materie primă de valoare inestimabilă — să fie folosit cu înalt spirit gospodăresc în procesul de prelucrare

al combinatului — vom ajungem la un grad de uti- deșeurilor de peste 40 la totalul masei lemnoase fo- materie primă, față de 22

ne-am dedi-
termică a să Jichi- operație

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

se asigură înțelegerea clară a importantei și motivațiilor măsurilor adoptate de partid, a sarcinilor care decurg din ele. activitatea oamenilor pentru îndeplinirea lor devine și mai rodnică. Iată de ce organizațiile de partid au datoria să explice limpede, convingător că a elimina de la import tot ceea ce se poate produce în țară și a realiza astfel economii de fonduri valutare — cu care se pot cumpăra materii prime de bază, mașini și utilaje cu adevărat necesare dezvoltării economiei naționale — este nu numai o sarcină economică, dar și o problemă de conștiință, de mîndrie muncitorească, un act de profundă angajare patriotică din partea fiecărui colectiv de muncă.Evident, pentru ca această acțiune să se materializeze în rezultate efective, practice, ea trebuie bine organizată. pornindu-se de la cunoașterea aprofundată de către colectivul fiecărei unități a nomenclatorului de produse ce se importă de întreprinderea respectivă. în acest scop, în fiecare unitate economică urmează să se organizeze, în scurt timp, expoziții cu caracter permanent de prezentare a acestor produse, însoțite dp fișe tehnice. Pe baza celor pre-- zentate în expoziții, organizațiile de partid și comitetele oamenilor muncii vor organiza imediat analize tehnico- economice pentru fiecare produs prevăzut a se Importa în acest an și în întregul cincinal, cu participarea muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor. economiștilor din întreprindere, a specialiștilor din unitățile de cercetare și proiectare de profil, a cadrelor didactice din învățămînt. delega- tilor ministerelor și centralelor industriale.Toate aceste analize și consultări cu caracter de masă trebuie să se desfășoare într-un spirit de înaltă exigentă si răspundere — evaluindu-se toate posibilitățile și resursele existente — și să se finalizeze prin elaborarea de programe de măsuri concrete în fiecare întreprindere privind produsele ce se propun a fi eliminate de la import, soluțiile preconizate, cu termene și responsabilități precise, pentru fabricarea lor în țară — în întreprinderea respectivă sau în alte unități — precum si efectul economie al acestor măsuri pentru anul 1976.Desigur, înlocuirea unor produse importate cu altele asimilate în țșră nu poate constitui problema numai a unei singure întreprinderi, ci, în e- gală măsură, și a tuturor celorlalte întreprinderi care au posibilități de a le produce sau asimila. Tocmai de aceea, în vederea unei coordonări cît mai judicioase a acestei acțiuni și

pentru a se obține rezultate cît mai substanțiale în reducerea importului pe devize libere, se vor constitui colective Ia nivel județean, care vor sprijini întreprinderile în stabilirea măsurilor și rezolvarea problemelor care condiționează asimilarea produselor ce se propun a fi eliminate de Ia import, colaborînd strîns cu ministerele economice de resort și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, în cazul produselor a căror asimilare neoesită activități de cercetare și proiectare, conducerile ministerelor, centralelor industriale, institutelor centrale de cercetare vor lua măsuri pentru introducerea imediată a acestora în planurile de cercetare, dezvoltare și introducere a progresului tehnic ale unităților și asigurarea tuturor condițiilor necesare realizării lor.Este de datoria ministerelor economice să urmărească și să sprijine, permanent înfăptuirea riguroasă a programelor de reducere a importurilor stabilite în unitățile subordonate, să soluționeze cu promptitudine problemele ridicate în cursul acestei acțiuni de colectivele județene. . în acest context, ministerele și centralele industriale trebuie să asigure încheierea contractelor necesare între unitățile producătoare și cele beneficiare privind realizarea la timp si la parametri tehnico-funcționali stabiliți a produselor care urmează să fie asimilate.„Tot ceea ce putem produce In tară să fabricăm în țară !“. Aceasta trebuie să devină o deviză de frontispiciu. o cauză generală, o sarcină de onoare a fiecărui colectiv de întreprindere. Reușita deplină a acestei acțiuni depinde de forța mobilizatoare a organelor și organizațiilor de partid, a exemplului personal al comuniștilor. Controlul sistematic pentru traducerea în viață a programului de măsuri stabilit în fiecare întreprindere trebuie strîns împletit cu desfășurarea unei ample și susținute munci politico-educative în vederea angajării întregului colectiv, cu toată energia și capacitatea sa creatoare, la înfăptuirea obiectivelor privind re-, ducerea importului. Prin toate formele și mijloacele muncii politico- educative — agitația vizuală, convorbiri ale agitatorilor, gazetele de perete. stațiile de amplificare etc. — trebuie popularizate larg angajamentele asumate, inițiativele valoroase, evidentiati cei care se remarcă în cadrul acestei acțiuni. Stă în puterea de gîndire și de creație tehnică a oamenilor muncii din tara noastră să înfăptuiască cu succes această sarcină trasată de partid, în interesul dezvoltării economiei, al creșterii a- vuției naționale în noul cincinal.
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0 pagină memorabilă în istoria 
luptei partidului nostru pentru

progresul condiției sociale a femeii
După cum se știe, o caracteristică a activității Partidului Comunist Român în perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial au constituit-o eforturile pentru ’unirea tuturor mocratice și patriotice comună a salvgardării democratice, a apărării independenței și suveranității naționale, a integrității teritoriale a patriei. Pentru a atrage în această luptă masele largi aparținînd celor mai diferite categorii ale populației, P.C.R. a îmbinat strîns formele ilegale ale muncii revoluționare cu cele legale și semilegale, a creat un șir de organizații democratice, antifasciste, între care și Frontul feminin, de la a cărui întemeiere se împlinesc patru decenii.Documentele organizației /— apelul publicat de Comitetul de inițiativă în februarie 1936, apelul intitulat „Către toate femeile din România", editat în vara anului 1937, evidențiază preocuparea Frontului feminin pentru democratizarea vieții politice în România și transpunerea în viață a unor deziderate cu caracter specific, de emancipare a femeii muncitoare : salariu egal la muncă egală, protecția muncii femeii, drept de vot, egalitate în fata legilor, legiferarea concediului de naștere, înființarea de creșe și cămine de copii ș.a. Deosebit de semnificativ pentru orientarea organizației este faptul că realizarea acestor revendicări era concepută prin crearea unui front național de acțiune al tuturor organizațiilor de femei cu caracter democratic, antifascist.De altfel, întreaga activitate pe care a desfășurat-o Frontul feminin în București, ca .și secțiunile sale create ulterior într-o serie de localități. ilustrează influența determinantă exercitată de Partidul Comunist Român în cadrul organizației.Revendicările general-democrati- ce, precum și problemele specifice luptei pentru emanciparea femeii au fost treptat îmbogățite cu obiectivele politice de interes național pe care le urmărea partidul comunist. Prin activitatea proprie, sau colaborînd cu alte organizații feminine de pe lingă partidele muncitorești ori democratice, Frontul feminin a contribuit e- fectiv la desfășurarea unor acțiuni revoluționare de masă, cum au fost, de pildă, manifestațiile antifasciste

perseverente forțelor de- pe platforma libertăților
din ultima decadă a lunii mai 1936. în același sens se înscriu eforturile partidului comunist de a ralia într-u.n umic front, în alegerile parlamentare din decembrie 1937, toate forțele și grupările politice democratice, antifasciste, inclusiv Frontul minin.Asemenea altor organizații masă aflate sub conducerea sau fluenta politică a partidului comunist, lupta desfășurată de Frontul feminin (prin intermediul presei democratice, prin întruniri, manifestații etc.) împotriva Gărzii de fier, agentură a' hitlerismului în România, s-a îmbinat strîns cu de-

fe-de in-

40 de ani 
de la crearea 

Frontului feminin

mascarea politicii expansioniste, a- gresive practicate de statele fasciste. Frontul feminin a rîndurile maselor de profund patriotică a munist Român, care hotărîre împotriva de ordine „cu arma României, fi silită să

popularizat în femei politica Partidului Cos-a ridicat cu revizionismuluifascist și a dat cuvînt membrilor săi să apere în mină independența clacă țara noastră vaducă, un război național de apărare contra imperialismului fascist". în noiembrie 1936, cînd dictatorul fascist Benito Mussolini s-a făcut interpretul pretențiilor revanșarde horthyste asupra Transilvaniei, Frontul feminin, alături de alte organizații de masă conduse de partid, a organizat o serie de întruniri și manifestații de protest. Totodată, organizația a partidului mitetului trimis ungreșului mondial pentru pace Bruxelles, din toamna anului Antifascismul consecvent, movat de Frontul feminin, și-a găsit concretizarea și într-o serie de acțiuni specifice de ajutorare materială și morală a deținuților politici antifasciști, mele terorii

sprijinit activ eforturile comunist de creare a Co- Român pentru Pace delegat la lucrările și a Conde la 1936.pro-
t

*

Expoziția

de solidaritate cu victi- fasciste din diferite țări.

Ion Popescu NegreniIon Popescu greni, profesor de sen între 1932—1954 la Slatina, Timișoara, Brăila și București, profesor din 1952 pînă astăzi la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din București, este activ ca pictor de mai bine de patru decenii, apă- rînd însă în public cu expoziții sporadic și la intervale destul de mari. Pictorul face parte din acea categorie de artiști aflați într-o permanentă confruntare cu ei înșiși, care își fac din exigență o profesie de credință, care consideră că o- pera de artă este simultan efuziune și contemplație, dăruire și reflecție, sensibilitate și gîndire. Ne- greni și-a prezentat în public lucrările exclusiv în momente în care a simțit nevoia unei evaluări globale a propriilor disponibilități, unei reconfirmări a propriului crez artistic pe care, trebuie s-o spunem, și l-a împlinit într-o o- peră de o rară frumusețe și coerență.Format ca artist exclusiv în țară — a studiat între 1927—1931 la Academia de arte frumoase din București, avînd ca profesori pe Artachino și Ressu — Popescu Negreni a urmat încă de la începuturile activității sale un drum propriu, nesupus nici unei conjuncturi, exprimîndu- se încă din primele pînze într-o manieră foarte personală, fără stîngăcii, obsedat trăinicie! modului ceasta poate să devină, din mijloc tehnic, adevărat subiect al picturii. între „Natura

Ne- de-

personale

lăsîndu-se de problema culorii, a în care a-

" ■ ' I t- ■!•>(>! ' ■

statică cu flori și 
cârti" din 1937 și „Ar
șiță", una mai recente artistului, drum lung, ce indică lizare, o gradată a care cîștigă nitate fără impresia de consistență, fără a-și reduce intensitatea. Pare adeseori neverosimil modul în care din culori aparent terne, dintr-o gamă cromatică 'ce se

din cele pînze ale este un un drum o subti- decantare culorilor, în diafa- a știrbi

refuză efuziunilor sau tensiunilor lirice, pictorul reușește să compună imagini de o profundă rezonanță și vibrație poetică.Un termen de comparație, evident aproximativ. al unor asemenea pînze („Debar
carea la Macin" — 1962, „Peisaj la Mogo- 
șoaia" — 1965, „Toam
nă în parc" —1970) ar fi de găsit poate doar în opera lui J. E. Vuillard. A căuta însă punctele de reper ale creației lui Negreni în lucrările impresioniș- tilor sau simboliștilor ar fi o eroare. Nici o nuanță de livresc nu îi traversează opera ; ea își menține tot timpul starea de produs genuin, de creație nealterată de contactul cu marile modele artistice cu care uneori pare consonantă. Pentru Popescu Negreni, factorul modă nu a avut nici o însemnătate practică. E perfect justificată, ere-» dem, observația din prefața catalogului, a sculptorului Ion Vla-

siu, care arăta că e-z fortul pictorului de a se integra într-o zonă de gîndire estetică de rezonanță se face de pe pozițiile unei severe etici tistice. Preocupat ideea că pictura buie să respire plin un aer de spontaneitate, de firesc, Popescu Negreni abandonează detaliile. încărcarea excesivă a pînzei cu amănunte, are obsesia purificării expresiei prin epurarea continuă a contrastelor. Peisajele lui au o mare adîncime, în ciuda faptului că linia orizontului se situează aproape totdeauna foarte sus.Armoniile naturii sînt gîndite totdeauna în concordanță cu sentimente umane pe care Ie degajă și pe care numai o culoare determinantă și invadatoare le poate sublinia. în pictura noastră, Ion Popescu Negreni este, fără îndoială, unul’ dintre cei mai de seamă meșteri ai peisajului umanizat, interpretul unui vitalism ce transpare nu doar din gesturile omului, ci din însăși existența lucrurilor. Nobilă, fără a fi prețioasă. originală, fără nici un accent de ostentație, arta lui Ion ■Popescu Negreni este un veritabil imn al bucuriei de a respira plenar, între orizonturi. Locul profesorului septuagenar este neîndoielnic. în istoria artelor noastre plastice, unul de frunte. Și această impresie nu poate să nu o aibă oricine intră în aceste zile, în expoziția sa retrospectivă din sala Dalles.

europeanăar- de tre- din

Grlgore ARBORE

Comitetul județean pentru cultură și educație socialistă ARGEȘ, în colaborare cu comitetul județean U.T.C. și consiliul județean al sindicatelor, 
a inițiat concursul cîntecului patriotic și revoluționar și de interpretare a poeziei patriotice clasice și contemporane intitulat „Sub steagul gloriosului 
partid", festivalul-concurs „Zilele teatrului sătesc", festivalul- concurs al grupurilor coral-fol- clorice intitulat „Cîntecul de 
viață nouă" și Festivalul primăverii, al cîntecului, jocului și portului popular argeșean. • Dezbateri cu tema „Etica vieții 
și a muncii în fapte, atitudini 
și opinii" au reunit la căminele culturale și casele de cultură numeroși cetățeni din localită

țile județului VRANCEA. De o largă participare s-au bucurat și întîlnirile cu cititorii, organizate de bibliotecile comunale și orășenești, pe tema „Litera
tura beletristică — document al 
realităților socialiste contempo
rane". • Din șiriil manifestărilor ce au loc, in această perioadă, în județul SĂLAJ, în pregătirea Congresului educației "politice și al culturii, evidențiem două mai semnificative : sesiunea de comunicări și referate desfășurată duminică la Zalău, la care au participat activiști de partid și de stat, pro- < fesori de științe sociale din șco-Jile județului, precum și membrii filialei locale a societății de științe istorice. Cea de-a doua : o interesantă expoziție de pic-

însăși compoziția largă a activului Frontului feminin — incluzînd, alături de militante comuniste și personalități de prestigiu din rîndul altor organizații de femei sau grupări democratice, evidențiază coordonatele de acțiune pe care înțelegea să le promoveze Frontul feminin.Consolidarea organizatorică și mai ales influența crescîndă de care Frontul feminin se bucura în rîndurile maselor de femei au determinat de repetate ori intervenția represivă a aparatului de stat. Frontul feminin și-a încetat activitatea organizatorică de sine stătătoare în luna februarie 1938, în condițiile instaurării dictaturii regale. Partidul comunist a adoptat măsuri de încadrare a membrelor Frontului feminin în alte organizații de masă de sub conducerea sa, care au continuat să activeze în condiții de conspirativitate.Experiența dobîndită de P.C.R. în organizarea și conducerea activității politice a femeilor muncitoare a fost valorificată în anii următori, prin activitatea plină de abnegație desfășurată de numeroase militante în cadrul breslelor muncitorești, ca și al altor organizații legale.Documentele P.C.R. din perioada dictaturii fasciste relevă aceeași preocupare majoră a partidului pentru organizarea luptei revoluționare a maselor de femei. „Femeile române trebuie să aibă și vor avea un rol de frunte în organizarea Frontului Unic Național al poporului nostru" — se arăta în platforma politică a P.C.R. din 6 septembrie 1941 — „împreună cu eroicele femei ale tuturor popoarelor iubitoare de libertate, femeile române trebuie să ia parte la lupta împotriva hitlerismu- lui sîngeros, pentru viața liberă și fericită a poporului, a copiilor lor". Participante active lâ epopeea rezistenței antifasciste, femeile au adus o contribuție însemnată la sabotarea mașinii de război hitleriste, au militat cu eroism revoluționară pentru triei.Victoria insurecției nale antifasciste și te din august 1944, revoluționare din anii următori, încununate socialiste, realizarea emancipării„Una dintre marile cuceriri ale socialismului în România — se arată în Programul Partidului Comunist Român — este asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru masele de femei, crearea condițiilor în vederea afirmării în toate domeniile de activitate ale societății a energiei și potențialului creator al femeilor".Prin contribuția esențială pe care o aduc la dezvoltarea producției materiale și spirituale, la formarea și educarea tinerelor generații, la progresul multilateral al țării, femeile se afirmă ca o forță remarcabilă a construcției socialiste în țara noastră. Așa după cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „în toate marile victorii dobîndite dc poporul român, sub conducerea partidului, în anii construcției socialiste, în toate transformările revoluționare înfăptuite, economică. României, munca harnică și entuziastă a femeilor, talentul și priceperea lor, dragostea de patrie, devotamentul lor pentru cauza socialismului".

și consecventă eliberarea pa-arrnate națio- antiimperialis- transformărileprin edificarea societății au creat condiții pentru vechiului deziderat al femeilor muncitoare.

după eliberare, în viața socială și politică a se află cristalizată și

Noul edificiu al Teatrului „Al. Davila" din Pitești

Ivanciu Nicolaie-Văleanu„Gîndirea economică burghezăși lumea contemporană*
;,Gîndirea economică burgheză și lumea contemporană", lucrare recent apărută în Editura politică, sub semnătura Ivanciu leanu, înfățișînd bloul general al gîndirii economice temporane burgheze, încearcă să evidențieze caracteristicile, o- rientările și direcțiile ei de dezvoltare, torul abordează rînd. în cele trei țiuni, principalele tații intervenite în e- conomia politică burgheză contemporană, evoluțiile și involuțiile din teoriile burgheze cu privire la capitalism și socialism, precum și principalele teorii socio-econo- mice burgheze despre dezvoltarea societății omenești.Din lucrare se desprind eforturile teoreticienilor burghezi de a demonstra, folosind .cele mai diverse „argumente"; viabilitatea capitalismului. în a- ceastă încercare ei se simt obligați să-și definească pozițiile față de economia politică marxistă, recunoscută ca ax de referință al confruntărilor din gîndirea economică. Teoriile burgheze, cu semnificațiile și implicațiile lor economice, sociale și abordate adîncirii gîndirea burgheză.

prof. dr. Nicolaie-Vă- ta-con-

să dea răspunsuri științifice problemelor actuale ridicate, între altele, de subdezvoltarea economică și de revoluția tehnico-știin- țifică.Autorul redă esența și mai ales viciile de fond ale teoriilor burgheze cum ar fi key- nesismul, neokeynesis- muL, sinteza neoclasică. capitalismul trans-

format, societatea postindustrială, noua teorie a alienării in societatea industrială, convergenta sistemelor sociale etc. Anali- zînd asemenea curente, I. N. Văleanu dezvăluie că gînditorii burghezi se ocupă de societatea evitînd,sau neputință, definească în științific bazele cio-economice. El combate, de ințifice niște, acestorsprijinite pe manifestările de la suprafața lucrurilor și nu pe esența acestora — în- tr-un limbaj limpede și clar, adresîndu-se unui cerc larg de cititori interesați în lupta de idei din gîndirea economică și contemporană.

capitalistă, din interes să-i mod so-pe poziții- ști- marxist-leni- argumentările gînditori —

politice, sînt in contextul crizei din economică incapabilă socială

în cele circa 230 de pagini ale cărții, ce se distinge prin puterea de sintetizare și ordonare a unui vast material, sînt riguros a- nalizate ideile retrograde și teoriile pseu- do-științifice, recurgin- du-se de fiecare dată la metoda și adevăru- științifice marxis- în analiza teorii- burgheze, auto- urmărește. totoda- să separe ceea ce este neștiințific și retrograd de abordările realiste și progresiste • ale unor gînditori burghezi, față de care manifestă respect și receptivitate, precizîn- du-le însă limitele gîn- dirii acestora, determinate de angajarea în apologia sistemului capitalist.Omisiunea multor detalii ale tabloului general al gîndirii economice burgheze este făcută — cum se arată în prefața cărții — cu bună știință de autor, tocmai pentru’; a insista asupra esențialului, fapt de natură să ridice valoarea generală a lucrării. în ansamblu, lucrarea are meritul de a formula un punct de vedere propriu, științific, cipalelor gîndirea burgheză rană.
argumentat asupra prin- tendințe din economică contempo-

Florea TUIU
Dr. Olimpiu MATICMESCU

Matur, echilibrat și riat — ca opțiune repertorială — afișul TEATRULUI DE STAT DIN SIBIU a adus în peisajul. cultural al Bucureștiului cel puțin un titlu necesar : drama Iui 
AI. Davila, „Vlaicu Vodă", care — nu știm de ce — n-a intrat de foarte multă vreme în vederea teatrelor bucureștene. Dincolo de’ aceasta, spectacolul Teatrului din Sibiu (realizat în regia, cu mult prea discretă, a lui Petre Sava Bălea- nu și în scenografia inadecvată, a lui Traian Nițescu), a fost din păcate, departe de ceea ce numim „valorificarea scenică a unui text clasic". Montarea sibiană nu numai că nu propune un punct de vedere nou, în contemporaneitate, dar nu reușește nici o serioasă lectură tradițională, o frare artistică a ' evidente și dramei.Eforturile talent, cu tești și expresive deosebite — precum Ion Buleandră (Vlaicu Vodă) sau Livia 
Baba (Doamna Clara) — insuficient îndrumate artistic. scurtele apariții de excepție. — precum cea a lui 
Marius Niță, o voce distinctă în masa boierilor — n-au reușit să spargă mo-

notonia, sa pună accente desfășurării reprezentației.Cea de-a doua piesă originală a turneului sib'ian a fost „Menajera" de Al. Sever, un proces lipsit de vigoare făcut izolării de lume a intelectualului, o radiografie (destul de sumară, lipsită de relief și

ficiul literar cu unul trai. întrucîtva șocant. Spectacolul — susținut cu profesionalitate și talent de 
Marius Niță și Livia Baba, și neconvingător de Geral- 
dina Basarab — este de la un punct înainte greu, dacă nu chiar ininteligibil.Cea mai interesantă rea

desci- valorilor consacrate aleunor actori de resurse sufle-

CULTURAL

TINERI
si funcția educativă

Studiile dedicate raporturilor dintre sistemul social-educativ și tineret, precum și. în acest cadru general. studiile raporturilor dintre opera cinematografică de ficțiune și tinerii spectatori — sînt relativ recente și, ca atar'e, incomplete, nu suficient de sistematizate, deși referirile posibile par a fi foarte bogate. Cert și deosebit de important e faptul că, în România, scopul fundamental al educației este dc a-1 ajuta pe om să se ridice Ia înălțimea sarcinilor pe care le stabilește și le propune evoluția dinamică a societății socialiste multilateral dezvoltate. în țesătura vieții noastre naționale există o profundă armonizare între interesele colective și nevoile indivizilor, iar finalitățile educației — de la cea fizică la cea intelectuală, morală sau estetică — nu se rezolvă ca fapte de sine stătătoare, ci, în interacțiunea lor, oferă omului putința dc a formula o viziune rațională a lumii și, implicit, de a se pune în serviciul societății, spre a o consolida și îmbunătăți permanent. Filmul de ficțiune sau. narativ, cum i se mai spune — alături de documentarul didactic și științific, de desenele animate — nu face excepție, cunoscută fiind marea audiență de care se bucură, cu deosebire în rîndurile publicului tinăr. Contribuind la cultivarea și dezvoltarea simțului datoriei și a dragostei de muncă, în stare să cristalizeze anumite categorii de idealuri de comportare, fie că e vorba de „identificarea" cu modele reale, oferite de personaje determinate istoric, fie că e vorba de acel tip de ideal în care modelele reale se combină cu elemente fantezie, adeseori împrumutate la eroii filmelor de ficțiune.■ O problemă încă în discuție e dacă spectatorul tinăr de cinema preferă, ca modele de imitat, eroi la fel de tineri sau, dimpotrivă, eroi adulți. Se pare că această a doua serie e mai solicitată, - ceea ce echivalează cu a susține că tineretul se arată interesat de orice film — atît ca temă ideologico-educativă, cît și ca virstă a personajelor — și nu doar de opere cu personaje apropiate ca virstă. în principiu. întreaga noastră producție de filme dispune de o vlagă pedagogico-educațională. în sensul emiterii unor mesaje pozitive din punct de vedere cognitiv, filozofic, moral, civic. Filmele istorice, ale „epopeii naționale cinematografice", de exemplu, nu cuprind decît întîm- plător eroi tineri, dar aceasta nu le știrbește deloc valoarea instructivă și formativă în direcția cultivării u- nui viu sentiment patriotic.Tot atît de adevărat însă este că majoritatea filmelor românești — mai cu seamă în ultimii ani — cuprinde o întreagă problematică legată de orientarea și dezvoltarea generațiilor noi. Cu timpul s-au conturat, în acest sens, chiar cîteva zone tematice. Cea mai aplicată și mai atașantă vizează raportul dintre tineri și muncă, de multe ori nuanțat în raportul dintre tineri și locurile de muncă, de activitate. începînd chiar cu perioada luptei ilegale a comuniștilor : în Zidul de Constantin Vaeni și în întoarcerea lui Magellan de Cristiana Nicolae se ilustrează tocmai contribuția conștientă, pe temeiul unui ferm crez ideologico-po- litic, pînă la jertfa de sine, a unor uteciști la alungarea fascismului din țară și la triumful cauzei comuniste, într-o altă zonă, aceea a filmelor dedicate războiului antifascist, cum ar fi Porțile albastre ale orașului de Mircea Mureșan sau Pe-aici nu se trece de Doru Năstase, accentul principal e pus pe sentimentul iubirii de țară, pe un patriotism care, din ge-

puncte de vedere
de Florian POTRA

filmul narativ este
de de

anacronisme pline de haz, in precizarea ritmurilor de joc. au stimulat profesio- nalitatea și talentul inter- preților. Mircea Hindorea- 
nu, Nicu Niculescu, Ovidiu 
Stoicliiță, Livia Baba, 
Dana Bolintineanu. Anișoa- 
ra Popa, N. Călugărita și îndeosebi Radu Basarab și

Spectacolele Teatrului
din Sibiu la București

neinteresată de subtilități psihologice) a trădării, dar cu o rezonanță aparte în conștiințe — atîta vreme cit ființa trădată este o tî- nără ilegalistă, aflată la una din primele ei acțiuni și urmărită de Siguranță.Piesa e substanțială, scrisă cu finețe, nerv și meșteșug doar în prima parte (dialogul profesorului cu proprietăreasa și menajera sa), amintind, ca atmosferă, teatrul lui Sebastian. în rest, este artificioasă. Și (iarăși — din păcate), tînă- rul și nu lipsitul de fantezie. regizor Iulian Visa a dublat, fără rigoare, arti-

lizare a teatrului prezentată cu prilejul recentului turneu a fost, fără îndoială, „Căsătorie prin Cbncurs". Adaptarea lui Tudor Mușa- tescu după Carlo Goldoni a oferit regizoarei Nicoleta 
Toia, care a colaborat aici fericit cu Valeria Stoleru, prilejul unui spectacol ne- conformist, în afara „tradiționalelor" interpretări gol- doniene. A rezultat un musical spiritual, dominat de vervă, fantezie și umor.Profesionalitatea regizoarei, inventivitatea ei în schițarea unor compoziții comice, a unor gaguri de factură modernă, a unor

Petre Lupu au dat dovadă de disponibilități fizice și vocale, muzicale, de un umor și un simț al fineții și al preciziei — salutare. Ca și în cazul regiei, am a- preciat preocuparea lor de a face ca esența umană să spargă pojghița convențiilor carnavalești, ca „privirea" izvorîtă din suflet să străbată prin „mască". Am admirat, cu alte cuvinte, capacitatea lor de a crea, printr-o știință a contrastelor și a tranzițiilor, dincolo de qui pro quo-uri și im- brogliouri, sugestiile emoționale ale trăirilor adevărate : deziluzia sau feri-

cirea paternă și mai ales bucuria iubirii, sau tristețea unei aspirații greu de împlinit. (Memorabil acel Arlechino — cu privirea „de floare" a lui Bip și cu aerul lui Bourvil — din- tr-un film celebru, întruchipat de Petre Lupu atît de personal totuși).Categoric, ne-am spus, acesta este spectacolul care dă măsura realelor posibilități — și nu numai în privința comediei — ale trupei sibiene 1 Așa îneît, în chip paradoxal, cu tot decalajul intre spectacole, vom încheia precizînd totuși că recentul turneu ne-a atestat un nivel interpretativ superior celui din turneele anterioare, o mai mare disponibilitate a echipei la înnoire și la autodepășire. Dar totodată a arătat că o mai veche problemă, substanțială pentru viața unui teatru a rămas încă deschisă j regia. O asemenea echipă ar merita un sprijin mai substanțial din partea unor colaboratori de talent și o îndrumare artistică susținută, competentă și consecventă.Sînt cerințe a căror împlinire este hotărîtoare pentru viitoarele progrese ale vieții teatrale sibiene.
NaUaiia STANCU- 
ATANASIU

tură, sculptură și tapiserie, deschisă în foaierul Casei de cultură a sindicatelor din orașul Zalău, cu lucrări ale artiștilor amatori din județ, o „Brăncuși 
— pasărea măiastră a culturii 
românești" — pe această temă a avut loc, la Biblioteca orășenească din BACĂU, un simpozion la care și-au adus contribuția muzeografi, artiști plastici, scriitori din localitate, e Recent, Teatrul muzical din BRAȘOV a prezentat în relua

re apreciata operetă a lui Ghe-t rase Dendrino „Lăsați-mă să 
tint". o La Liceul de muzică și arte plastice din BAIA MARE a fost inaugurată noua sală de concerte ; avînd un caracter polivalent, aceasta va permite și organizarea unor expoziții, o La întreprinderea de aparate electrice de măsurat din TIMIȘOARA s-a inaugurat un lectorat tehnic, organizat cu sprijinul cadrelor didactice de la Institutul politehnic „Traian Vuia". în program figurează expuneri asupra direcțiilor prioritare de creștere a nivelului tehnic-ca- litativ al producției în actualul cincinal. Prima dintre acestea, intitulată „Principiul general al măsurărilor numerice", a fost susținută de. prof. dr. ing. Eugen

Popi, șeful catedrei de electronică. automatică și măsuri, o în satul Feneș, județul ALBA, a fost inaugurat un nou cămin cultural. Cu acest prilej s-a desfășurat o interesantă manifestare cultural-educativă intitulată „Cu cine se mindrește satul ?“, în cadrul căreia s-au dezbătut, într-un adevărat „sfat al omeniei", aspecte ale muncii și vieții sătenilor, © La SLOBOZIA a avut loc un amplu spectacol, sub genericul „Bucuroși de 
oaspeți", la care și-au dat concursul circa 1 000 de artiști amatori din Slobozia. Călărași, Fetești, Dragalina, Lehliu, Amara, Grădiștea, Făcăeni, precum și Maria Slătinaru-Nistor și Cornel Stavru, prim-soliști ai Operei Române din București.

Corespondenții „Scînteii"

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Muzică populară cu ansamblul 

„Doina Jiului".
10,20 Film artistic : „Arcul de foc". Re

gia : Iuri Ozerov.
12,00 Telex. .
12,05 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 Pentru sănătatea dv. : Virozele 

respiratorii.
17,15 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură.
17,45 Baschet feminin : România — Bul

garia (repriza a Il-a). Transmisiu
ne directă de la sala Floreasca.

18.30 Artă plastică.
18,00 Teleglob : Raven».

neric și spontan devine lucid, gîndit și trăit în profunzime.în filmele de actualitate, cum e firesc, tinerii au o pondere considerabilă. Ce-i drept, de cele mai multe ori, ei, tinerii nu sînt factori decizionali. dar — prin acțiunile lor concrete — au posibilitatea să influențeze ori să corecteze un proces de muncă, o situație de impas moral, o șovăială în elanul de a păși înainte, în Proprietarii de Șerban Creangă, de pildă, tinerii muncitori, ca și ti- nărul instructor de partid, au un rol notabil în gestiunea colectivă, socialistă, a uzinei lor. în Toamna bobocilor de Mircea Moldovan, problema „adaptării" absolvenților universitari la locul de muncă repartizat — oriunde se simte nevoia — este abordată cu oarecare eficacitate, fără a fi totuși adîncită. După cum neadîn- cit rămîne și conflictul familial al tînărului erou din Muntele ascuns de Andrei Cătălin Băleanu sau zbuciumul interior al eroinei în finalul filmului Cursa de Mircea Daneliuc. Afirmativă, în schimb, e soluția care însăși viața o dictează în bună voie și nesilit de nimeni Maria Callas-Dinescu, unde protagoniști luptă cu fapta exemplul depășirea vechi prejudecăți. Dar zbaterea sufletească și dezbaterea cea mai acută, pe acest tărîm al actuali- Ilustrate cu flori de Blaier și Filip cel

pe
De de tinerii și cu pentru unor

tații, ni le oferă cîmp de Andrei bun de Dan Pița. Poziția tinerilor dobîndește, în aceste două filme, accente de critică a trecutului reprezentat de generația părinților și se caracterizează printr-o sporită exigență etică, prin setea de cinste și de puritate, deloc abstractă, ci reprezen- tînd un semn definitoriu al noii vieți sociale. In sfîrșit, prin tînărul născut și crescut în condiții de laborator din Comedie fantastică. Ion Popescu Gopo aruncă o privire în viitor și ne atrage atenția asupra pericolului a- lienării prin „computerizare", dacă omul ar opta exclusiv pentru cultura tehnologică și ar renunța complet la cea umanistă.Știm cu toții : dacă pînă acum viitorul era un teritoriu călcat doar de utopici, astăzi, în societatea noastră socialistă multilateral dezvoltată, prevederea și planificarea viitorului fac parte din înseși premisele și principiile politicii economice, sociale, culturale a Partidului Comunist Român.în legătură cu această dimensiune a viitorului, cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostite la întîlni- rea ’cu creatori din domeniul cinematografiei. în martie 1971, își sporesc actualitatea semnificației : „Tocmai această cerință se pune in fața cinematografici românești — de a înțelege bine sensul activității depuse de poporul român, aspirațiile de viitor ale națiunii noastre și. de a le reda prin mijloacele artei cinematografice într-o formă cit mai a- trăgătoare, mai diversă, dar cu un conținut cit mai bogat și original".A avea în vedere viitorul, ca împlinire a muncii și aspirațiilor actuale, înseamnă aproape implicit a vorbi despre tineri, a le adopta ritmul și vitalitatea. Trebuie să admitem că, din acest punct de vedere, cineaștii de la noi rămîn datori publicului cu inițiative mai pertinente, mai robuste, mai expresive. Fără să evite, bineînțeles, teme predilecte ale vîrstei fragede : prietenia și solidaritatea umană, înfrîngerea prejudecăților, dragostea, raporturile între generații părinți-copii sau dascăli-dis- cipoli, filozofia omului și a împlinirii lui în socialism, în armonie cu colectivitatea și, mai presus de toate, munca, fervoarea ment și disciplină să de împlinire a mane.Astfel, stă și în grafului național să-și planifice un . țional de mai scurtă sau mai lungă scadență, avînd mereu în vedere crearea și lansarea de modele comportamentale, de la marile figuri istorice (oameni de stat, savanți, oameni de cultură etc.) la eroii aparent anonimi ai construcției socialiste. Modele cu care tinerii să tindă să se „identifice", potrivit procesului dc receptare a spectacolului filmic, sau asupra cărora să-și „proiecteze" propriile gînduri, sentimente și aspirații. Datorită substanțialei capacități modelatoare a artei filmului, popularității acesteia, devine clar că, într-o măsură, chipul moral, conștiința „schimbului de mîine" depind și de calitatea produsului cinematografic. Iar acest schimb de mîine, generația nouă, va trebui să o poată lăuda pe cea precedentă, pentru că i-a dat mijloacele și siguranța de a o depăși, de a înainta și mai mult în orizontul celei mai înalte aspirații, societatea comunistă.

activă, ca atașa- conștientă, ca sur- personalității u-puterea cinemato- de lung metraj program educa-

DE LA ADASAdministrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștință celor interesați că în ziua de sîmbătă 28 februarie 1976. va avea loc în studioul televiziunii, la ora 14,40, tragerea de amortizare lunară a asigurărilor mixte de viață.Participă la această tragere polițele de asigurare ale tuturor asiguraților care au achitat primele de asigurare la termenele stabilite.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Toți pentru toți ! Anchetă socială.
20.30 „Marinarul visător". Premieră TV. 

Film muzical-coregrafic.
21,25 „Rîndunica". Pagini mai puțin cu

noscute din lupta pentru indepen
dență. Documentar.

21,45 Vedete internaționale. Palmaresul 
cîntecelor (III).

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Film serial : „Servanții culegăto
rului de mine". O producție a Te
leviziunii din R. D. Germană, 
realizată de studiourile DEFA- 
Berlin. Noul serial evocă întîm- 
plări autentice de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial. în 
distribuție ’: Karl Albert, Axel Die
trich, Kaspar Eichel, Peter 
Frledrichson. Regia : Frank Beyer.

21,00 Muzică ușoară cu Marina Voica.
21.20 Telex.
21,25 Spectacolul lumii (V).
21,50 Tezaur de cîntec românesc. Pro 

zintă Ivona Cucu,



SCINTEIA — marți 24 februarie 1976 PAGINA 5

Sosirea in Capitală a unei delegații 
economice din Republica Arabă LibianăLuni după-amiază a sosit în Capitală o delegație economică din Republica Arabă Libiană. condusă de Ezzeddin El Mabrouk, ministrul petrolului, pentru a participa la lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno- libiene de cooperare economică și tehnică.La sosire, pe aeroportul Otopeni,
PE SCURT, DIN ȚARĂ 

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

GALAȚI. La Galați s-au încheiat lucrările de construcție a 250 noi apartamente situate în microraionul 39 B din cartierul Aeroport și în centrul orașului. Noile blocuri sînt realizate de Trustul județean de construcții, unitate care este angajată în execuția altor 2 200 apartamente. Concomitent, au început lucrările de construcție la două noi blocuri turn, amplasate în cartierul Mazepa și pe bulevardul Republicii. Odată cu acestea s-a trecut, de fapt, la îndeplinirea prevederilor schiței de sistematizare a municipiului. (Dan Plăeșu)
VRANCEA. Valoarea lucrărilor edi- litar-gospodărești, de înfrumusețare a localităților ce se vor executa în acest an prin munca voluntar-patrio- tică a cetățenilor va ajunge la 150 milioane lei. în prezent, în cinci comune se lucrează la construirea unor școli noi. Alte șantiere de muncă patriotică vizează terminarea construcțiilor a două dispensare medicale la Păunești și Boghești, a unei grădinițe în satul Negrilești, a internatului pentru elevii școlii din comuna Vrincioaia. în comuna Cîmpineanca s-a trecut la execuția lucrărilor prevăzute pentru etapa a doua de alimentare cu apă a localității. (Dan Drăgulescu).
MEHEDINȚI. Locuitorii comunei Prunișor, în frunte cu deputății, participă zilnic la efectuarea unor importante lucrări de îmbunătățiri funciare. Ei și-au propus ca pînă. în primăvară să mai redea în circuitul agricol cel puțin 20 hectare. prin desființarea unor drumuri inutile de pe tarlale și combaterea eroziunii soiului. în același timp, ei au efectuat lucrări de întreținere a pajiștilor naturale pe 35 hectare și au pregătit terenul pe care vor fi plantați pomi fructiferi. (Virgiliu Tătaru).
HUNEDOARA. Preocupat de îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației, colectivul întreprinderii de sere din Sântandrei. județul Hunedoara, a livrat pieței primele cantități de legume din acest an. Pînă in prezent au luat drumul unităților de desfacere circa 15 tone de castraveți și salată verde. Concomitent, colectivul întreprinderii de sere execută lucrări de întreținere pe cele 11 hectare aflate în cultură cu tomate și castraveți. (Sabin Ionescu)
BRAȘOV. La Predeal s-a desfășurat a treia ediție a Carnavalului zăpezii, sărbătoare tradițională organizată de Oficiul județean de turism Brașov. Prima parte a programului 

S-a desfășurat pe pirtia feeric lumi
BULETIN RUTIER

INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Medicamontelo la volanUna din temele care s-au dezbătut în cadrul recentei sesiuni științifice 
a Academiei de științe medicale, consacrată aspectelor medico-sociale ale accidentului rutier, a constituit-o influența medicamentelor asupra capacității conducătorului auto. Din comunicarea prof. dr. docent Dumitru Dobrescu am reținut faptul că Unele medicamente care acționează predominant asupra sistemului nervos central (sedative, tranchilizante, an- tidepresive, neuroleptice, stimulante psihomotorii), asupra analizatorilor (de pildă, anticolinergicele la nivelul ochiului) sau asupra aparatului locomotor (miorelaxantele), produc,, la o serie de oameni, reacții adverse. Astfel, substanțele inhibitoare ale sistemului nervos central produc diminuarea atenției, a reflexelor, a spiritului de observație și simțului critic, în timp ce stimulatoarele sistemului nervos central produc stări de euforie, irascibilitate, hiperemotivilate și altele. Grave tulburări se produc și în cazul organelor de simț audio-vi- zuale.Iată de ce, avînd în vedere importanța deosebită a acțiunii unor medicamente asupra capacității de conducere a autovehiculelor, este necesar ca toate efectele nefavorabile ale acestora să fie bine cunoscute de către medici și farmaciști, care sa informeze, la rîndu-le, pe bolnavii tratați (în caz că sînt și conducători auto) despre riscurile posibile. Bolnavii cronici (hipertensivi, diabetici, cardiaci), posesori de' permis de conducere auto, să fie sfătuiți de medici, la începutul unui tratament, să nu se urce la volan cîteva zile, pentru a se observa eventualele efecte particulare ale medicației. Ar fi util, de asemenea, ca prospectele tuturor medicamentelor cu un indice de risc pentru conducătorii auto să menționeze și acest fapt.
Atenție la derapare!în acest an, .statistica a înregistrat un număr însemnat de accidente soldate cu morți și răniți din una și aceeași cauză : deraparea. Poate fi evitată deraparea și, prin aceasta, una din cauzele generatoare de accidente ? Răspunsul este afirmativ. Cu condiția ca autovehiculul să fie adaptat permanent la condițiile de drum. Tot atît de important este ca redu- 5 cerea vitezei să se facă din timp, progresiv și cu ajutorul frînei de motor. în afară de viteză, la producerea derapării contribuie și alți factori : gradul de uzură a pneurilor, modul de reglare a frînelor și a mecanismului de direcție, uniformitatea presiunii aerului în roțile din față, respectiv din spate, așezarea încărcăturii (în cazul autocamioanelor).Potrivit aprecierii specialiștilor, deraparea, ca atare, nu este atît de periculoasă dacă șoferii cunosc bine tehnica antiderapajului. Ieșirea cu bine dintr-un derapaj est'e la inde- mîna oricărui șofer, dacă acesta știe ce are de făcut cînd se găsește într-o atare situație. însușirea tehnicii derapajului se poate face de oricine în cîteva zeci de ore de pregătire și antrenament, care se pot organiza la orice școală de șoferi, autobază, garaj sau în cadrul filialelor A.C.R. Din păcate, puțini conducători auto stă- pînesc deocamdată regulile derapajului controlat. Intrarea vehiculelor în derapare îi inhibă pe mulți șoferi, nemaifiind în stare să acționeze în 

membrii delegației au fost salutați de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. de alte persoane oficiale.Au fost de față Yahia Zakaria Al- Mukadami, ambasadorul Republicii Arabe Libiene la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

nată a Clăbucetului și a constat. între altele, din demonstrații pe schiuri executate de elevii liceului experimental de schi din Predeal. Ea s-a încheiat cu o paradă a măștilor, desfășurată pe o scenă special amenajată, la care și-au adus contribuția formații ale căminelor culturale din Rupea. Cuciulata, Ghimbav, Sînpetru și Tărlungeni. în continuare a avut loc retragerea cu torțe și programe de muzică, dans și momente vesele. (Nicolae Mocanu).
BOTOȘANI. în cadrul oficiului forței de muncă funcționează cu rezultate foarte bune uh cabinet de orientare profesională pentru tineret. La dispoziția celor care solicită o îndrumare cu privire la încadrarea în muncă se găsește un bogat material documentar cu privire la dezvoltarea industrială a județului, la necesarul de cadre ale principalelor întreprinderi, la cerințele legate de exercitarea anumitor profesii. în timpul scurt de cînd funcționează, cabinetul a ajutat mai bine de 200 de tineri să se încadreze într-o muncă pe măsura dorinței, aptitudinilor și pregătirii lor. (E. Nazarie)
SĂLAJ. S-a dat în folosință cel de-al patrulea cămin pentru nefami- liști din orașul Zalău. Este vorba de căminul destinat tinerelor de la filatura de bumbac, înălțat în noul cartier „Simion Bărnuțiu“ din localitate. Căminul a fost luat în primire de 140 de fete. (Gh. Rusu)
NEAMȚ. în urmă cu doi ani, cetățenii din comuna Fărcașa, situată în zona montană a județului Neamț, au propus deputatului lor Vasile Ifti- mioaia să se treacă la valorificarea în folosul obștii a bogatelor resurse de apă potabilă existente prin partea locului. Și tot cetățenii au trecut la captarea, prin muncă patriotică, a izvoarelor. S-au construit conducte de aducțiune pe o lungime de 2 860 metri. Valoarea i tuturor lucrărilor executate prin muncă patriotică se ridică la o jumătate de milion lei. Urmarea : numeroase familii din satele de munte Fărcașa, Stejaru și Po-‘ pești au acum apă de „la robinet". (Ion Manea)
IALOMIȚA. Pe șantierele întreprinderii de construcții montaj Ialomița indicatorii planului fizic și valoric sînt îndepliniți la zi. Au început lucrările de construcție a unor noi școli generale la Fetești și Călărași, noi grădinițe și creșe la Slobozia, Călărași. Lehliu și Fetești. Constructorii lucrează intens și la cele 1 000 de apartamente aflate în diferite faze de execuție. (Aurel David) 

siguranță. Ce-i de făcut ? Două lucruri : prevenirea împrejurărilor generatoare de derapare și însușirea tehnicii antiderapajului. (
Pe traseele 

transportului în comunîn cursul zilei de miercuri, 18 februarie, au avut loc trei accidente grave de circulație cu mijloace de transport în comun, fapt care readuce în. actualitate acest domeniu al traficului rutier. La Bacău, șoferul Victor Dănilă a circulat cu ușile deschise ale autobuzului și, la un viraj, doi pasageri au căzut, accidentîndu-se grav ; în județul Mureș, un pasager aflat în autobuzul il.T.A. 31—MS—1 109 a deschis ușa din neatenție, în timpul mersului, a căzut pe șosea, fracturîndu-și coloana vertebrală ; la Constanța, șoferul Nițu Tănase de pe autobuzul 31—CT—3 438 a fost nevoit să frîneze brusc, pentru a evita o tamponate cu un autoturism, împrejurare în care o pasageră a căzut pe podea, accidentîndu-se...Aceste nedorite evenimente reamintesc șoferilor de pe mijloacele de transport în comun că nu 1 au voie să pornească din stație cu ușile deschise sau cu pasageri pe scară și că trebuie să oprească în stații lingă bordura trotuarului. înainte de ieșirea din garaj a autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor trebuie să se verifice temeinic ’dacă ușile se închid bine, iar pe parcurs șoferii^ să vegheze ca pasagerii să nu deschidă ușile Care nu se acționează la comanda conducătorului auto ori a taxatorului. Conducătorii mijloacelor de transport în comun să evite virajele bruște, ca și frînările violente. La rîndul lor, pasagerii să nu călătorească pe scară, să respecte regulile de. urcare * și coborîre, să nu stea în picioare fără să se țină de bare ori de speteaza scaunelor, să nu se rezeme de uși și să nu le deschidă în timpul mersului sau la opririle în afara stațiilor, să nu angajeze discuții cu conducătorii auto.

cu 100 locuri etc. Comuna va atinge în 1980 o producție industrială de 141 milioane lei și va avea peste2 000 de angajați.Acționînd pentru îndeplinirea sarcinilor ce i-au stat în față în coordonarea și conducerea procesului de dezvoltare urbanistică, biroul comitetului județean de partid a inițiat elaborarea unor studii de specialitate, a organizat prin intermediul consiliilor populare consultarea largă 
a cetățenilor, în vederea găsirii celor mai eficiente soluții. Pe linia 

acestor preocupări se înscriu și studiile de sistematizare teritorială a județului și, respectiv, a rețelei de localități. Un studiu s-a ocupat de dezvoltarea economică și urbanistică a orașului și zonei Borșa, relevînd potențialul de resurse naturale și forță de muncă, perspectivele în cerințele turismului, indiclnd căile de valorificare superioară a acestora în contextul unei dezvoltări urbanistice optime.Biroul și secretariatul comitetului județean de partid, precum și organele subordonate se preocupă de studierea la fața locului a modului cum sînt aduse la îndeplinir? hotărîrile și măsurile ce vizează dezvoltarea economică și edilitar-gospodărească a localităților — asigurind participarea efectivă a factorilor de răspundere de la nivelul județului.Asemenea modalități de lucru am utilizat și în cazul fundamentării și adoptării schițelor de sistematizare a localităților, amplasării obiectivelor economice și sociale mai importante, iar mai recent pentru planul cincinal de dezvoltare economico-r

Semnalizarea schimbării 
direcției de mersStatisticile arată că, în cursul anului trecut, s-au produs 38 de accidente grave de circulație, soldate cu 13 morți și 35 de răniți, fără a mai socoti alte cîteva sute de tam- ponări — toate din cauza nesemna- lizării ori semnalizării incorecte de către șoferi a schimbării direcției de mers a autovehiculelor.Potrivit regulamentului de circulație, conducătorul auto care' dorește să schimbe direcția de mers este o- bligat să se asigure că manevra sa nu va periclita ori stînjeni deplasarea vehiculelor ce vin din urma lui sau din sens opus, după care va semnaliza — cu cel puțin 50 metri în localități și 100 metri în afara localităților — înainte de a se angaja în efectuarea manevrei respective.Rostul semnalizării este de a preveni pe ceilalți conducători do vehicule, permițîndu-le astfel să ia la rîndul lor măsurile corespunzătoare, în mod frecvent omit să semnalizeze schimbarea direcției de mers bici- cliștii, căruțașii și tractoriștii, motiv pentru care se recomandă conducătorilor auto ca înainte de a se angaja în depășirea acestora să se asigure pe deplin că cei în cauză au înțeles că urmează să fie depășiți.

Plecarea in Iugoslavia 
a viceprim-ministrului guvernului românTovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a plecat, luni după-amiază, în R.S.F. Iugoslavia, unde face o vizită la invitația președintelui Consiliului Executiv al R.S. Slovenia, Andrei Marini. și președintelui Consiliului Executiv al provinciei socialiste autonome Kosovo, Bogoliub Nedeljkovici.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.A fost de față Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la București.

Cu prilejul aniversării armatei 
și flotei maritime militare sovieticeLuni, la Monumentul eroilor sovietici din Capitală au fost depuse coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale și a Consiliului popular al municipiului București, cu prilejul celei de-a 58-a a- niversări a armatei și flotei maritime militare sovietice.La solemnitate au participat general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale. Silvestru Vîrtosu, secretar al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au luat parte V. N. Maslennikov, însărcinat cu afaceri ad-interim al

Un rodnic rezultat al cooperării dintre
România și RLa Fabrica de aglomerare a minereurilor de fier de la Eisenhuttestadt — R.D. Germană, la construcția căreia specialiștii români și-au adus o importantă contribuție. în timpul probelor tehnologice, aflate în plină desfășurare, s-a atins 80 la sută din capacitatea de producție planificată. Această unitate, destinată aprovizionării furnalelor cu aglomeratul necesar, va atinge în final o producție de 4 milioane tone anual. Este de remarcat faptul că tehnologia, utilajele, echipamentele, instalațiile și construcțiile aferente sînt

SESIUNE ST
fLa Academia de științe agricole și silvice a început luni sesiunea a- nuălă de referate științifice a Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea. Prima parte a sesiunii este consacra- ' tă rezultatelor cercetării efectuate în toate zonele agricole ale țării în domeniul ameliorării, geneticii, producerii de sămînță și tehnologiilor diferențiate la cultura porumbului. Sînt prezentați hibrizi foarte timpurii. semitimpurii și timpurii cu un potențial ridicat de producție și re-
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gimnastică : î N CÎTEVA RÎNDURI
Turneul echipelor RomânieiTORONTO 23 (Agerpres). — în orașul Kitchener (Ontario) a avut loc dubla întîlnire internațională de gimnastică dintre echipele feminine și masculine ale Canadei și României, întilnirea a constituit pentru gazde un criteriu de calificare în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Montreal. în ambele meciuri victoria a revenit reprezentanților României : la feminin cu 388,60— 381,65 puncte, iar la masculin cu 566,75—562,00 puncte.După cum remarcă corespondentul agenției „France Presse" în comentariul său, vedeta reuniunii a fost tînăra gimnastă româncă Nadia Comaneci, care, la capătul unei veritabile demonstrații, a obținut cele mai mari note la bîrnă, paralele și sol. Din echipa canadiană s-a remarcat Kelly Muncey, situată pe locul trei în clasamentul individual compus.în meciul dintre echipele masculine, gimnastul român Dan Grecu și-a dominat Clar adversarii, ocupînd primul loc în clasamentul individual. Pe locul secund — canadianul Phil Dela- salle.în continuarea turneului, selecționatele României urmează să concureze, la 27 februarie, în compania echipelor S.U.A.

@ @ SI

(Urmare din pag. I)greutate al mineritului maramure- șan. în același mod și-au dobîndit caracterul de așezare urbană și orașele Cavnic și Tg. Lăpuș.în orașele existente am urmărit stăruitor realizarea unui profil economic complex, în scopul valorificării mai eficiente a forței de muncă și creșterii gradului de prelucrare a materiilor prime de care dispun. La Baia Mare — paralel cu lărgirea profilului economic minier, metalurgic și de construcții — s-au creat unități aparținătoare construcției de mașini (I.M.M.U.M.), industriei ușoare (filatura de bumbac cu țesătorie, fabrica de confecții și secția de tricotaje), industriei alimentare, industria locală diversifieîndu-și activitatea în sectoarele de prelucrare a lemnului, a producției de piese de schimb auto și în construcția de mobilier comercial. Tot astfel. în municipiul Sighetu-Marmației, ca și în orașele Baia Sprie și Vișeu de Sus au fost amplasate obiective industriale care să le permită o mai rațională folosire a resurselor locale.în toate aceste localități urbane, o contribuție însemnată la accentuarea gradului de urbanizare aduc cooperația meșteșugărească și cea de consum, care au o rețea complexă de secții de producție și prestații de servicii.Un alt obiectiv major urmărit de comitetul județean de partid a fost acela de a asigura o dezvoltare susținută a fondului de locuit, dotărilor social-culturale. echipării edi- litar-gospodărești, paralel cu extinderea și diversificarea comerțului și serviciilor către populație, în așa fel îneît orașele județului să satisfacă in condiții tot mai bune ’cerințele mereu crescînde ale cetățenilor. în centrele urbane din județ s-au ridicat cartiere întregi de locuințe cu dotările de servicii și culturale necesare. Numai în ultimii 5 ani, numărul apartamentelor construite din fondurile și cu sprijinul statului se

La sosirea la Belgrad, oaspetele român a fost întîmpinat și salutat de Milorad Birovliev, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., președintele părții iugoslave în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, precum și de alte persoane oficiale.Au fost, de asemenea, prezenți ambasadorul României la Belgrad, Virgil Cazacu, și membri ai ambasadei.în seara aceleiași zile, tovarășul Gheorghe Oprea a sosit în capitala Republicii Socialiste Slovenia. Liu- biiana. (Agerpres)

U.R.S.S. în țara noastră, colonel A. M. Kuciumov, atașat militar aero și naval al U.R.S.S., și alți membri ai ambasadei.Au fost de față atașați militari ai unor țări socialiste acreditați la București.La Monumentul eroilor sovietici a fost depusă, de asemenea, o coroană de flori din partea Ambasadei Uniunii Sovietice la București.în cursul aceleiași zile au fost depuse coroane și jerbe de flori Ia monumentele și cimitirele ostașilor sovietici de la Jilava, Herăstrău, precum și din alte localități. (Agerpres)
D. Germanăîn proporție de 97 la sută de concepție românească, documentația tehnico-economică și proiectele de execuție fiind elaborate la IPROMET București. Soluțiile adoptate se remarcă printr-o serie de elemente de înaltă tehnicitate. Astfel, fabrica â fost dotată cu instalații de dozare automată a amestecului de șarjă, reglarea programată a procesului de sinterizare a minereurilor de fier și răcire a aglomeratului, precum și cu agregate de epurare a gazelor arse și desprăl’uitoare cu electrofiltre de mare capacitate. (Agerpres)
IINȚIFIC Azistență, pentru culturi duble irigate, precum și hibrizi bogați în lizină și triptofan — aminoacizi care conferă acestei plante cerealiere însușiri nutritive superioare. O bună parte din hibrizi se află în curs de verificare în rețeaua Comisiei de stat pentru încercarea soiurilor în vederea omologării și introducerii celor mai valoroși în cultură. Dezbaterile din partea a doua a sesiunii sînt axate pe noi realizări ale cercetării științifice în domeniul plantelor textile.(Agerpres)

PATINAJCampionatele mondiale feminine de patinaj viteză Ia multiatlon s-au încheiat în localitatea norvegiană Gjovik cu victoria sportivei canadiene Sylvia Burka, care a totalizat 184,840 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Tatiana Averina (U.R.S.S.) — 185,283 puncte și Sheila Young (S.U.A.) — 185,540 puncte.
NATAȚIELa campionatele de natație ale R. D. Germane, care se desfășoară la Rostock, în bazin de 25 m, Kor- nelia Ender a stabilit cea mai bună performanță mondială în proba feminină de 100 m liber, cu timpul de 55”37/100.Rezultate excelente au obținut și Hannelore Anke — l’ll”91/100 la 100 m bras și Ulrike Richter — 1’03”03/100 la 100 m spate, de asemenea cele mai bune performanțe mondial? în probele respective.

TENISTenismanul american Arthur Ashe 
a cîștigat turneul internațional de la Roma (Circuitul W.C.T.). în finală, Arthur Ashe l-a întrecut cu 6—2, 0—6, 6—3 pe compatriotul său Bob Lutz.
ridică la aproape 10 000. în ultimul sfert de veac, în județ s-au construit în total 85 000 locuințe, 66 la sută din populație avînd case noi.Au fost extinse capacitățile de a- limentare cu apă la nivelul necesităților în Baia Mare, Sighetu-Mar- mației. Cavnic și Baia Sprie. iar la Vișeu de Sus și Tg. Lăpuș s-a introdus alimentarea centralizată cu apă a localității. Este semnificativ pentru efortul urbanizării și faptul că într-un județ care nu avea nici un oraș cu peste 30 000 locuitori și 

URBANIZAREA LOCALITĂȚILOR
5

nici un kilometru de drum asfaltat, acum există și se dezvoltă două mari orașe — Baia Mare, cu 90 000 locuitori, și Sighetu-Marmației, cu 36 000 locuitori ■— iar 90 la sută din drumurile naționale și 55 la sută din cele județene sînt modernizate.Pentru a asigura o concordanță între sarcinile economico-sociale și pregătirea forței de muncă, comitetul județean de partid s-a preocupat cu insistență de înființarea în județ a școlilor de profil corespunzător cerințelor specifice locale. Astfel, învăță- mîntul post-general dispune aici de unități cu specific minier, metalurgic, forestier, electrotehnic de construcții, construcții de mașini, agricol, economic, pedagogic, sanitar, de comerț, iar institutul de învățamînt superior din centrul județului pregătește cadre de subingineri pentru minerit șl metalurgie, precum și profesori pentru învățămintul de cultură generală.în domeniul social-cultural, în afara dotărilor pentru învățămînt, creșe și grădinițe — al căror ritm a crescut odată cu dezvoltarea urba

Cronica zileiDelegația Marii Adunări Naționale, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Consiliului Poporului al Republicii Arabe Siriene, a făcut o vizită în această țară, s-a înapoiat în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Aneta Spornic, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-finațiciară, Margareta Hauser, secretar al' M.A.N., alte persoane oficiale.A venit, de asemeneâ, la aeroport, Walid Al-Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Ma-covGScu. a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe și justiției al Republicii Cooperatiste Guyana. Fred R. Wills, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări.
★Luni, 23 februarie a.c., a sosit la București domnul Tulio Oscar Su- gasti, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Argentina în Republica Socialistă România.
★Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Democratice a Sudanului, Mahgoub Makkawi, pentru felicitările transmise cu ocazia desemnării sale în această funcție.
★„Dincolo de pod", astfel se intitulează noua premieră cinematografică românească a Casei de filme unu, prezentată, luni seara, la cinematograful „Scala" din Capitală. Avînd ca punct de plecare romanul lui loan Slavici „Mara". filmul depășește tematica acestuia, luînd în dezbatere probleme sociale complexe, situații și caractere dintre cele mai diverse. Scenariul și regia sînt semnate de Mircea Veroiu. în rolurile principale își dau concursul actorii Leopol- dina Bălănuță, Maria Ploae. Andrei Finți, Mircea Albulescu, Florin Zan- firescu. Ion Caramitru, Irina Petrescu ș.a. (Agerpres)

în dezbatere - 
problemele viticulturiiIeri, 23 februarie, din inițiativa Comitetului județean Vaslui al P.C.R. a început să se desfășoare în județ o acțiune consacrată popularizării experienței înaintate și perspctivelor unui important sector al agriculturii vasluiene — viticultura. In prima zi, în orașul Huși a avut loc simpozionul pe tema „Metode și mijloace de prelucrare a strugurilor, păstrarea vinurilor și îmbunătățirea calității acestora". în zilele următoare vor fi organizate alte manifestări, între care se înscriu sesiunea de referate și 'jcomunicări științifice, concursul de vinuri, schimburi de experiență, sărbătorirea fruntașilor in cultura viței de vie. (Crăciun Lăluci).

La Keahou-Kona (Hawaii), într-o partidă pentru „Cupa Avis" la tenis, jucătorul suedez Bjorn Borg l-a învins cu 2—6, 7—5, 6—2, 6—4 pe australianul John Newcombe. Aceasta a fost prima victorie obținută de Bjorn Borg în fața campionului australian.
HANDBAL : Azi, Ia Ploiești, 

un meci intejrnaționalSala „Victoria" din Ploiești va găzdui astăzi, cu începere de la ora 18, întilnirea internațională de handbal dintre selecționatele masculine ale României și Spaniei. Partida revanșă se va disputa miercuri, la aceeași oră, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală.Biletele pentru meciul din Capitală s-au pus in vînzare la sediul C.N.E.F.S., la agenția C.C.A., agenția Loto Pronosport (pasajul subteran de la Universitate) și la casa de bilete de la Palatul sporturilor și culturii.
★în orașul vest-german Eppelheim s-a disputat meciul -dintre selecționatele masculine ale R. F. Germania și Belgiei, contînd pentru grupa a Vl-a (europeană) a preliminariilor turneului olimpic de handbal. Gazdele au învins cu 34—6 (16—3).

® @ E li Hnistică generală — s-au realizat și alte cîteva obiective de mare interes : Casa de cultură a sindicatelor, Spitalul județean cu 1 300 paturi, Spitalul de pediatrie de la Sighetu- Marmației, Sala sporturilor din Baia Mare și altele. .în consens cu hotărîrile Conferinței Naționale a partidului din 1972 și du Directivele Congresului al XI-lea al partidului. în județ au fost stabilite localitățile care urmează să devină ce.ntre ceonomico-so- ciale cu caracter urban, asigurîn- 

du-se prin prevederile actualului plan cincinal condițiile necesare ca localitățile Seini, Șomcuta Mare și Ulmcni să devină orașe. Un număr de alte 5 localități rurale vor beneficia de asemenea condiții de dezvoltare incit pînă în 1990 să îndeplinească cerințele unor centre urbane. Prin înfăptuirea acestor măsuri, fiecare grup de 3—4 localități rurale va avea în apropiere un centru po- larizator cu caracter urban, care să ofere populației dotări specifice mediului urban fără a o concentra exclusiv în orașe.Ce noi condiții economico-sociale de urbanizare se vor adăuga, spre exemplu, în comuna Seini în actualul cincinal ? O fabrică de reșapare a anvelopelor, o nouă linie tehnologică la fabrica de drojdie, un dispensar veterinar, un complex de în- grășare a porcinelor pentru 50 000 capete anual, două ateliere de producție ale cooperației meșteșugărești, o stație de epurare a apei reziduale, 5 km rețea pentru apă potabilă. 236 apartamente, un complex școlar pentru liceul agricol, o creșă
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COOPERATISTE GUYANA

Excelenței Sale Domnului ARTHUR CHUNG
Președintele Republicii Cooperatiste GuyanaGEORGETOWNSărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de noi realizări pe calea prosperității și progresului poporului guyanez.îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Cooperatistă Guyana se vor adinei și diversifica în interesul celor două țări și popoare, al înfăptuirii unei noi ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Prim-ministru al Republicii Cooperatiste GuyanaGEORGETOWNCu ocazia Zilei naționale a Republicii Cooperatiste Guyana îmi este plăcut să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală.Am convingerea că realizarea înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei dumneavoastră în România va contribui la întărirea prieteniei și cooperării dintre cele două țări, a păcii și colaborării internaționale.
MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Țară a unor însemnate bogății naturale — bauxită, aur, diamante, păduri întinse -- Republica Cooperatistă Guyana (suprafața — 214 962 kmp, populația — circa 750 000 locuitori) nu a beneficiat, vreme îndelungată, ca urmare a minației coloniale, avantajele pe care confereau avuțiile și subsolului. A- bogății luau dru- străinătății, în ce poporul Gu- avea de

do- de .i le so-lului ceste mul timp yanei crunte lipsuri, cu dobîndirea pendenței, la 1966, și în special după proclamarea ca republică tlstă la 23 1970, situația a înregistrat prefaceri.Urmărind secvență independenței mice a tării, rea stării de voltare,

rii resurselor naturale, valorificării lor în interesul progresului economico-social al întregului popor. Preluată aproape în întregime de statul guyanez, industria bauxitei este astăzi principalul pilon al voltăril țării, prelucrarea la fața locului și nu în străinătate, ca pînă acum, a acestei bogății. Au început, de asemenea, să fie prelucrate în țară și alte resurse naturale. In atenția guvernului de la Georgetown stă și crearea unei rețele de șosele, drumuri și poduri, punerea în valoare a pădurilor, care acoperă 87 la sută din teritoriul țării, sporirea recoltelor dd orez, trestie de zahăr și bumbac.Pe plan extern, Guyana promovează o politică de nealiniere, militează pentru lichidarea decalajelor dintre țările bogate și cele

dez- economice a urmărindu-se
îndurat Odată inde- 26 maiGuyanei coopera- februane din țară profundecu con- consolidarea econo- depăși- subdez-guvernul a luat o serie de măsuri în vederea recuperă-

vre a
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26, 27 februarie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească, mal ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în jumătatea 
de sud-est a țării, unde vor cădea la 
început ninsori slabe. In celelalte re-

Meșteșugarii din județul Alba sporesc 
și diversifică serviciile casniceUnitățile cooperației meșteșugărești din județul Alba sînt tot mai mult solicitate de cetățeni în privința efectuării operative și de calitate a unor servicii în domeniul gospodăresc. " După cum ne-a informat tovarășul Radu Mănăilă, președintele U.J.C.M. Alba, există o preocupare stăruitoare pentru dezvoltarea unităților existente și înființarea altora noi, pentru repararea obiectelor de uz gospodăresc, extinderea serviciilor casnice. Ateliere cu acest profil se vor deschide în orașele Cîm- peni și Abrud, și se vor dezvolta cele din Cugir și Teiuș. în municipiul Alba Iulia se va introduce repararea aparatelor de radio și televizoarelor pe bază de abonament, procedeu care va înlătura transportul aparatelor * 2 
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sărace, pentru sporirea ralului țărilor mici și mijlocii pe arena mondială, pentru extinderea colaborării cu toate statele, fără deosebire de orînduire, pentru edificarea unei noi ordini internaționale.în acest context se înscrie și statornicirea unor legături de prietenie și colaborare între România socialistă și Guyana, în al căror curs ascendent un moment important l-a constituit vizita întreprinsă anul trecut de primul ministru, Forbes Burnham, în țara noastră. Protocolul privind extinderea și adîncirea raporturilor bilaterale, acordurile și înțelegerile de cooperare e- ■ conomică semnate cu acest prilej deschid căi noi de adîncire a relațiilor prietenești și conlucrării rodnice, reciproc avantajoase între cele două țări.
Ioana BARBU

giuni, Izolat, burniță șl ploaie slabă.' 
Vînt moderat, cu intensificări locale, în 
Cîmpla Dunării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 18 grade și 
minus 8 grade în Transilvania, Mara
mureș >șl Moldova, izolat mal coborlte, 
și între minus 8 și minus 2 grade in 
reșt. jyțaxlipele vor oșclla între minus 
4 și plus 6 grade. In vestul țării se va 
semnala ceață. In București : Vremea 
va continua să se răcească ușor, mai- 
ales în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. Vînt moderat.

de către cetățeni la atelierele respective. Pentru a ușura munca gospodinelor se preconizează extinderea serviciilor casnice. In acest sens, la nivelul uniunii județene a cooperativelor meș-- teșugărești a fost înființat un serviciu de creație și concepție pentru diferite bunuri și obiecte de uz gospodăresc. în scurtă vreme, la Alba Iulia va fi organizată o consfătuire cu muncitoarele de la cîteva întreprinderi industriale din localitate pentru a sonda cerințele gospodinelor, opiniile acestora în legătură cu activitatea serviciilor existente. De asemenea, în scurtă vreme se va înființa în Alba Iulia o casă de comenzi a cooperației meșteșugărești. (Ște
fan Dinică).

socială a comunelor, orașelor, municipiilor și județului. Ampla acțiune de sistematizare a avut drept consecință, printre altele, și reducerea perimetrelor construibile cu 8 700 ha, ceea ce reprezintă 28 la sută din suprafața construibilă existentă în 1973. Economie de teren s-a realizat și prin amplasarea obiectivelor industriale în platforme organizate, suprafața destinată acestora redueîndu-se cu 30 la sută față de prevederile inițiale.Dorim să subliniem că In întreaga activitate de dezvoltare și gospodărire a orașelor se manifestă inițiativa și spiritul de responsabilitate al cetățenilor pentru păstrarea personalității și specificului fiecărei localități, pentru ca așezările în care trăiesc și muncesc să fie frumoase, bine întreținute, găsindu-se mereu forme noi pentru îmbogățirea tezaurului arhitectural specific Maramureșului. Acest lucru se realizează atît prin arhitectura și amplasamentul noilor construcții, cît și prin conservarea fondului de locuit și a edificiilor publice valoroase. Începînd din 1975 în județ s-a trecut la construirea de locuințe numai cu etaj — în mediul urban și în centrele civice rurale. De asemenea, consiliul popular județean a elaborat și a pus la dispoziția locuitorilor proiecte orientative de locuințe și anexe gospodărești păstrînd linia arhitecturală specifică pentru fiecare zonă a județului.Conștienți de răspunderea ce ne previne pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al partidului, a orientărilor și obiectivelor concrete de acțiune cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor populare, sîntem ferm hotăriți să facem totul pentru a obține rezultate cît mai bune în îndeplinirea planului cincinal de dezvoltare economico-soCială, temelia dezvoltării procesului de urbanizare, de înflorire a județului nostru, ca gi 
a întregii țări.
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Un eveniment de seamă 
în viața popoarelor 

săvîetîce
Azi se deschide Ia Moscova

CONGRESUL AL XXV-LEA AL P.C.U.S.La Palatul Congreselor din Kremlin se deschid astăzi lucrările Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., eveniment de semnificație istorică în viata comuniștilor sovietici, a popoarelor U.R.S.S. După cum s-a anunțat, plenara C.C. al P.C.U.S. din 20 februarie, pe baza referatului prezentat de tovarășul Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a aprobat raportul Comitetului Central al P.C.U.S. pentru Congresul al XXV- lea ; iar pe baza referatului prezentat de tovarășul Aleksei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. — proiectul raportului privitor la „Direcțiile fundamentaie ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1976—1980“ — documente ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării congresului.Delegații la congres, aleși de partidele comuniste din republicile sovietice, de organizațiile de ținut, regionale, orășenești și raionale ale partidului, au și sosit la Moscova. Sînt reprezentanții celor peste 15 000 000 de membri ai P.C.U.S., oameni al muncii de diferite profesii, vîrste, naționalități. în presă, în diferitele publicații, la posturile de radio și televiziune iși găsesc spatii ample portrete ale acestora — fruntași în producție, ca minerul V. Murzenko de la mina „Krasnîi Partizan" din Donbass sau petrolistul H. A. Sultanov din Bașkiria, maeștri ai recoltelor de cereale, ca Mihail Klepikov din Kuban sau Ilia Sumakov din Altai, tehnicieni și specialiști, ca binecunoscutul constructor de avioane A. A. Tupolev, oameni de artă, ca renumitul compozitor T. N. Hrenikov sau actorul M. A. Ulianov, și mulți alții.După cum s-a făcut cunoscut aci. Ia lucrările congresului vor participa, de asemenea, ca invitați, circa o sută de delegații de peste hotare — din partea partidelor comuniste și muncitorești, a mișcărilor de eliberare națională, a organizațiilor progresiste și democratice din numeroase țări.în spiritul tradiționalelor legături 
de prietenie și solidaritate internationalists dintre comuniștii români și sovietici, dintre poporul român și popoarele U.R.S.S., Partidul Comunist Român este reprezentat la congres de o delegație condusă de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. îh emisiunile lor de luni după-amiază și seara, pos

O hotărîre a C.C. al P.C. Bulgar
privind dezvoltarea social-economica a țării 

în perioada 1976-1980SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia a fost dată publicității Hotărîrea C.C. al P.C. Bulgar prin care se aprobă proiectul C.C. al P.C. Bulgar privind „Orientările principale ale Congresului al XI-lea al partidului referitoare la dezvoltarea social-economi- căa tării în anii celui de-al șaptelea cincinal, 1976—1980".în această perioadă — se spune în document — va continua concretizarea programului partidului de construire a societății socialiste dezvoltate. Referitor la succesele obținute în construcția socialistă, în document se arată că, în anul 1975, venitul național a crescut cu 46 la sută față de anul 1970. acest spor reali- zîndu-se aproape integral pe baza creșterii productivității muncii. Volumul producției industriale a fost în 1975 cu aproape 55 la sută mai mare decît în anul 1970. Intensificarea agriculturii a reprezentat direcția principală a întregii activități în acest sector, iar crearea și întărirea complexelor agroindustriale au determinat profunde schimbări calitative și cantitative în această ramură a economiei. în perioada cincinalului trecut, veniturile reale ale populației au crescut cu 32.4 la sută.Congresal al XI-lea al P.C. Bulgar stabilește, ca principală sarcină so- cial-economică a celui de-al șaptelea cincinal, înfăptuirea neabătută a
în ultima vreme, forțele armate ale Republicii Populare Angola, sub conducerea Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), au obținut victorii militare de o importantă decisivă, eliberînd aproape întregul teritoriu ocupat vremelnic de trupele mercenarilor și intervențio- niștilor sud-africani, inclusiv localitatea Huambo — al doilea oraș ca mărime al țării, ca și porturile Lo- bito și Benguela (acesta din urmă constituind punctul terminus al căii ferate transangoleze, cea mai importantă magistrală de comunicații a tării). Aceste victorii consfințesc, în mod definitiv, autoritatea Guvernului R. P. Angola, crLstalizînd situația politică internă.Se știe că, în momentul proclamării independentei țării, la 11 noiembrie 1975, cercurile imperialiste, în dorința de a-și menține pozițiile și privilegiile, au recurs. . cu ajutorul marionetelor lor, la încercări de constituire a unor „guverne“-fantomă, separatiste, contrapuse guvernului legal al R. P. Angola, dar aceste manevre s-au soldat cu un eșec total. Lipsite de un real sprijin intern, bizuindu-se în special pe mercenari recrutați din diverse țări, „guverne- le“-fantomă au înregistrat o degringoladă politică și militară. Trupele intervenționiste sud-africane care, la un moment dat, ajunseseră să ocupe jumătatea de sud a țării, nu mai mențin sub control decît o fîșie de teren la frontiera dintre Angola și Namibia, unde au început să ridice fortificații, cu intenția de a păstra sub ocupație această zonă. Nu încape însă îndoială că și aceste planuri vor da greș și că. în scurtă vreme. poporul angolez își va restabili suveranitatea pe întreg teritoriul țării.Victoriile poporului Angolei ilustrează. încă o dată, forța cu care se afirmă, pretutindeni în lume, ideile libertății și neatîrnării, invincibilitatea cauzei unui popor decis să-și ia soarta în propriile mîini. Aceste victorii sînt însoțite de o serie de măsuri pe linia înfăptuirii programului M.P.L.A. de lichidare a urmărilor colonialismului, de asigurare a deplinei independente politice și economice a tării. Astfel, guvernul a 

turile de radio și televiziune sovietice au transmis relatări și secvențe filmate' de ia sosirea la Moscova a delegației P.C.R.Congresul al XXV-lea a fost întîm- pinat pe tot întinsul Uniunii Sovietice cu bogate realizări în toate sectoarele de activitate. Leningrădenii, de pildă, au făcut cunoscute, în preajma congresului, două realizări „de vîrf" în domeniul industriei energetice : la întreprinderea „Eiektrosila" a intrat în faza de probă blocul energetic de 1 200 000 kW —r mașină-gigant a cărei forță întrece capacitatea tuturor celor 30 de centrale prevăzute în primul plan de electrificare a Uniunii Sovietice — GOELRO. Tot de la Leningrad a parvenit știrea cu privire la realizarea — de către un alt colectiv de constructori energeti- cieni — a celei de-a 200-a turbine avînd o putere de 200 000 kW, precum și cu privire la lansarea noului spărgător de gheață atomic „Sibir".Din ■ Volgodonsk — oraș ridicat după război în cimpia dintre Volga și Don — se anunță începerea lucrărilor de amplasare a unei noi și importante uzine — specializată în producția blocurilor energetice pentru viitoarele centrale atomoelectrice. Nu mai puțin semnificative sint succesele petroliștilor din Siberia de vest. care, de Ia începutul acestui an, au extras peste plan 400 000 tone de țiței. Ziarele vestesc, de asemenea, intrarea parțială în funcțiune a complexului de la Naberejnie Ciolnî, localitate de pe malul rîului Kama, unde se află în curs de edificare cea mai mare uzină constructoare de autocamioane din U.R.S.S.Asemenea realizări, la care se pot adăuga numeroasele inițiative în cadrul întrecerii socialiste desfășurate în cinstea congresului, ilustrează hotărîrea oamenilor muncii de a materializa noile obiective ce vor fl cristalizate de forumul comuniștilor, oglindesc priceperea și înaltul spirit de organizare ale clasei muncitoare, ale popoarelor sovietice, capacitatea lor de a obține noi și mari victorii, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, pentru realizarea de noi progrese pe calea edificării comunismului.
Al. CÂMPEANU 
L. DUȚĂMoscova 

liniei partidului de satisfacere mai deplină a cerințelor materiale și spirituale ale poporului bulgar prin dezvoltarea dinamică a economiei naționale, introducerea accelerată a realizărilor stiintei și tehnicii prin modernizare și reconstrucție, creșterea rapidă a productivității muncii, a eficientei și calității întregii activități a societății și prin creșterea conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Pentru înfăptuirea acestor obiective. documentul prevede realizarea unor ritmuri stabile și accelerate de * dezvoltare a economiei, acordarea unei ațenții primordiale perfecționării proporțiilor în economia națională. Venitul național al tării va trebui să crească în cursul cincinalului cu 48—52 la sută.O atenție de prim ordin se va a- corda creșterii productivității muncii, se va accelera progresul tehnic în domeniul producției materiale, se va perfecționa repartizarea forțelor de producție și se vor lua alte măsuri în vederea creșterii eficientei întregii activități economice. Veniturile reale ale oamenilor muncii vor crește cu 20—25 la sută, iar fondurile sociale de consum cu 35—40 Ia sută. Va crește rolul stimulator al retribuției în funcție de calitatea și cantitatea muncii.
preluat controlul principalelor zăcăminte de țiței și de diamante,'al plantațiilor de cafea și al tuturor întreprinderilor prelucrătoare ; a fost aprobată legea asupra puterii populare. elaborată de Consiliul Revoluției. Alte decizii prevăd instituirea gratuității asistenței sanitare pentru populație, construirea de școli și locuințe. organizarea comerțului și finanțelor statului etc. : în regiunile eliberate se desfășoară ample acțiuni de refacere a obiectivelor economice Importante succese pe calea deplinei afirmări a independenței și suveranității R. P. Angola
și căilor de comunicație distruse de intervenționiști, paralel cu crearea organelor puterii populare.Marile succese pe plan intern ale R. P. Angola pe linia lichidării intervenției străine și consolidării independenței își găsesc corespondentul pe plan international în recunoașterea noului stat de către un număr tot mai mare de țări, de pe toate meridianele. Dacă la sesiunea din ianuarie a Organizației Unității Africane (O.U.A.) raportul dintre statele ce recunoscuseră R. P. Angola și statele ce nu recunoscuseră guvernul acesteia a fost de 22 la 22 (cu două abțineri), ceea ce a și împiedicat a- tunci primirea tării în organizație, curînd. balanța a înclinat în mod decisiv în favoarea tînărului stat angolez, care a devenit cel de-al 47-lea membru al O.U.A., fiind recunoscut în prezent de 40 de țări africane. ,(Cascada recunoașterilor" nu mai contenește. în prezent Guvernul R. P. Angola fiind recunoscut de 91 de state, in

„Reuniunea de la Manila 

a înregistrat 

un succes remarcabil" 
— menționează ministrul al- 

gerian al comerțuluiALGER 23. — Corespondentul A- gerpres transmite: Ministrul algerian al comerțului. Layachi Yaker, care a condus delegația tării sale Ia cea de-a treia sesiune ministerială de la Manila a „Grupului celor 77", a declarat ziarului „El Moudjahid" că „această conferință a înregistrat un succes remarcabil în ceea ce privește întărirea unității și solidarității țărilor membre ale acestui grup, iar rezultatele conferinței permit să se întrevadă cu optimism acțiunea comună a grupului la cea de-a IV-a sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Nairobi". El a arătat, între altele, eă Programul de acțiune de la Manila a fost elaborat prin prisma necesității coordonării activității între cele 19 țări în curs de dezvoltare participante la Conferința de la Paris asupra cooperării economice internaționale și „Grupul celor 77", atit la nivelul celei de-a IV-a reuniuni U.N.C.T.A.D., cit și în cadrul Conferinței de la Paris. Enumerînd rezultatele conferinței de la Manila, in ceea ce privește comerțul internațional și dezvoltarea, sistemul monetar și cel al transferului de tehnologii, lărgirea grupului prin primirea de noi membri, ministrul algerian a arătat că principiul folosirii resurselor proprii a fost dominant tn cadrul conferinței.
Pentru sporirea rolului 

0. N. U. în procesul 
de edificare a noii ordini 
economice internaționaleNAȚIUNILE UNITE 23 — Corespondentul nostru transmite : La sediu] Națiunilor Unite din New York se desfășoară lucrările celei de-a doua sesiuni a Comitetului ad-hoc pentru restructurarea sectoarelor economic și social al O.N.U. Creat prin- tr-o hotărire adoptată la cea de-a VII-a sesiune extraordinară a Adunării Generale, comitetul este însărcinat cu examinarea căilor și 'modalităților de ameliorare și adaptare a sistemului instituțional al O.N.U., pentru sporirea capacității acestuia de a aborda cu eficacitate și întrec nouă optică problemele dezvoltării și cooperării economice internaționale.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul tării noastre a arătat că România concepe această acțiune ca înscriindu-se in preocupările mai largi privind creșterea rolului O.N.U. în viața internațională. In continuare, vorbitorul a dezvoltat unele propuneri în legătură cu activitatea comitetului, subliniind că acesta trebuie să-și concentreze cu prioritate atenția asupra creșterii capacității de acțiune a O.N.U. în domeniul economic și social, a democratizării și perfecționării structurile sale, astfel îneît sistemul Națiunilor Unite să poată aduce o contribuție sporită la obiectivul fundamenta] pe care îl constituie edificarea unei noi ordini economice internaționale, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

INDONEZIAConferința Ia nivel înalt Â.S.E.A.N.DJAKARTA 23 (Agerpres). — tn insula Bali (Indonezia) a început luni prima reuniune la nivel înalt a Asociației națiunilor din Asia de sud-est (A.S.E.A.N.). Pe agenda reuniunii figurează probleme ale cooperării economice și proiectul unui tratat de prietenie și colaborare intre cele cinci state membre ale A.S.E.A.N. — Fi- lipine, Indonezia. Malayezia. Singapore. Tailanda. în cuvîntul inaugural, președintele Indoneziei, Suharto, a reliefat că țările participante la reuniune nu intenționează să creeze un pact militar. La rîndul său. președintele Republicii Filipine. Ferdinand Marcos, a opinat că trebuie să se urmărească demolarea barierelor suspiciunii și neîncrederii moștenite din trecut.
tre care Franța, Anglia și toate celelalte țări ale Pieței comune, precum și de un mare număr de state din America Latină și' Asia. Deosebit de importantă și de semnificativă este recunoașterea R. P. Angola de către Portugalia, ceea ce vine să marcheze, și pe această cale, lichidarea dominației coloniale care a dăinuit în această țară timp de cinci secole.'în legătură cu orientarea R. P. Angola în sfera relațiilor internaționa- 

ie, ministrul de externe. Jose Eduardo dos Santos, preciza recent : „Politica noastră este determinată de spiritul deplinei independențe", subliniind, totodată, că țara sa se pronunță pentru o politică de nealiniere, pentru relații de bună vecinătate.Țara noastră salută cu deosebită satisfacție și bucurie succesele obținute de poporul angolez, sub conducerea M.P.L.A., atit pe plan intern, cit și pe plan internațional, în consolidarea independenței sale. Așa cum se știe, timp de peste un deceniu, poporul român a urmărit cu sentimente prietenești, de caldă simpatie. lupta eroică a poporului angolez pentru libertate și independență, manifestîndu-și consecvent solidaritatea militantă, acordîndu-i, de la început, sprijin multilateral, pe diferite planuri — material, politic, diplomatic. în deplină concordantă cu această poziție consecventă, Republica Socialistă România a recunoscut imediat R. P. Angola și a stabilit, chiar din ziua proclamării inde-

NOU VAL DE REPRESIUNI
ANTIDEMOCRATICE ÎN PARAGUAYVești recente sosite din Paraguay anunfă dezlănțuirea unui nou val de represiuni împotriva forțelor democratice, progresiste. în primul rind împotriva partidului comunist. Aceste știri au fost, de altfel, confirmate de ministrul de interne Paraguayan, care a declarat că în ultimele să,ptă- mîni au fost arestate peste 100 de personalități politice democratice, inclusiv membri ai conducerii P.C. din Paraguay.Așa după cum se știe, regimul dictatorial al generalului Stroessner, sprijinindu-se pe un vast aparat de represiune, desfășoară, de două decenii, o crîncenă prigoană împotriva tuturor celor care se opun politicii sale antipopulare, pusă în slujba intereselor oligarhiei autohtone și ale capitalului monopolist străin. Mii de patrioți, comuniști și membri ai altor partide democratice, lideri ai organizațiilor sindicale, activiști ai organizațiilor țărănești, de tineret și de femei. zac în închisorile și în lagărele de concentrare ce împînzese teritoriul țării. De peste 17 ani se află întemnițat președintele P.C. din

VENEZUELA

Program de utilizare a resurselor naturaleGuvernul venezuelean a elaborat un vast program de evaluare și exploatare a bogatelor zăcăminte de țiței din zona Orinoco — a declarat președintele tării. Carlos Andres Perez, intr-un discurs .radiotelevizat. Pentru punerea în aplica-
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agențiile de presă transmit:
ffitaarea Națională a R. D. Vietnam 3 d'esemnat consiliul electoral al Vietnamului de Nord pentru viitoarele alegeri prin care urmează să fie stabilită componența Adunării Naționale comune a întregului Vietnam. Consiliul electoral este format din 25 de membri. Corpul electoral din Vietnamul de Nord urmează să aleagă 248 de deputați în 50 de circumscripții electorale, orașul Hanoi urmind să fie reprezentat de 21 de deputați — informează agenția V.N.A.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA j București, Plata Scînteli. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la.oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Grlvițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 11 683 sau 11 226. Tiparul 7 Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEH 40 360

La Milano au ,uat sfîrșit lu_ crările celei de-a 6-a Conferințe a femeilor comuniste. La conferință au luat parte 2 000 de delegate și invitate din toate regiunile și provinciile tării. Au fost, de asemenea, prezente delegații ale partidelor politice democratice, ale organizațiilor sindicale, precum și a numeroase mișcări de femei din țară. Raportul introductiv, prezentat de Adriana Se- roni, membră a Direcțiunii P.C.I., șefa secției femei a C.C. al P.C.I., s-a ocupat pe larg de problemele cu care este confruntată, în prezent, mișcarea femeilor în Italia.In localitatea Mbala din Zambia s_au încheiat convorbirile dintre președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, și președintele țării- gazdă, Keneth Kaunda. Consultările s-au axat pe examinarea evoluției raporturilor bilaterale și analiza situației actuale de pe continentul african.
Sesiunea Consiliului mi

nisterial al Crganisației U- 
nităfii Mricane, desch'isă luni la Addis Abeba, va examina proiectul de buget al organizației pe 1976— 1977 și va dezbate un raport în problemele cooperării afro-arabe. Pentru prima dată, la lucrările acestui for al O.U.A. participă delegația Republicii Populare Angola, care a devenit recent cel de-al 47-lea stat membru al organizației.

La Lima s_au ‘ncheiat lucrările -reuniunii. pregătitoare în vederea convocării, in perioada 29 a- 
pendentei Angolei, relații diplomatice cu guvernul angolez creat de M.P.L.A., reprezentant legitim al poporului- angolez.Poziția principială a țării noastre a fost reafirmată în mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Conferinței internaționale de la Luanda de solidaritate cu lupta poporului angolez și în mesajul C.C. al P.C.R. transmis C.C. al M.P.L.A. cu prilejul împlinirii a 15 ani de la declanșarea luptei de eliberare în Angola. „Poporul român — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in mesajul către conferința amintită — va acorda întregul său sprijin luptei poporului angolez pentru dezvoltarea economi- co-socială independentă. In spiritul prieteniei și solidarității dintre popoarele noastre, vom acționa pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare economică și de cooperare în producție, corespunzător intereselor și voinței celor două țări, considerînd că aceasta servește, totodată, cauzei luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, cit și cauzei colaborării internaționale și păcii".Așa cum se arată în documentele amintite, ca prietenă sinceră a poporului angolez, România se pronunță ferm pentru retragerea imediată și totală din Angola a trupelor sud- africane, pentru respectarea integrității teritoriale a țării, pentru încetarea oricărei intervenții imperialiste, astfel ca poporul angolez să se poată consacra pe deplin soluționării problemelor interne, dezvoltării țării pe calea progresului economic și social — sarcini care, mai mult ca ori- cînd, reclamă unirea forțelor întregului popor.Reînnoindu-și sentimentele frățești de caldă prietenie și solidaritate față de lupta dreaptă a poporului angolez, țara noastră nutrește convingerea că dezvoltarea relațiilor prietenești româno-angoleze, slujind intereselor ambelor popoare, se înscrie ca- o contribuție însemnată la afirmarea telurilor generale ale păcii, libertății și progresului.

V. OROS 

Paraguay, Antonio Maidana, viata sa, ca și a tovarășilor săi fiind într-o' permanentă primejdie, ca urmare a schingiuirilor și regimului de exterminare fizică la care sînt supuși.De altfel, numai în lunile noiembrie—decembrie 1974 au fost întemnițate peste 1 500 de persoane, despre soarta cărora nu se mai știe nimic. La sfîrșitul anului 1975, autoritățile au declanșat, din nou, acțiuni represive pe scară largă într-o serie de zone ale țării, unde s-au dezvoltat centre de rezistență împotriva dictaturii. Au fost efectuate noi arestări, cu caracter de ' masă, în rîndurile muncitorilor, țăranilor, studenților. reprezentanților intelectualității, micilor comercianți, altor pături sociale.Atmosfera de teroare se înteteste pe zi ce trece. Putinele informații care izbutesc să se strecoare în afara temnițelor lui Stroessner provoacă indignarea legitimă a opiniei publice internaționale, care cere încetarea prigoanei antidemocratice, eliberarea neîntîrziată a tuturor pa- trioților paraguayeni.

re a acestui plan — a arătat el — Venezuela va promova o largă cooperare. cu state occidentale, cit și cu țările socialiste, în spiritul utilizării resurselor naturale în interesul național. pentru consolidarea independentei economice a statului.

prilie — 2 mai a.c.. a primei întîl- niri naționale a oamenilor muncii din sectorul proprietății sociale. Reuniunea a avut loc în contextul unor intense pregătiri care să asigure cadrul de lărgire a sectorului proprietății sociale — una din formele principale și de perspectivă ale schimbărilor structurale care se petrec în societatea peruană.La Dilsseldorf, în Ufergalerie, 
s-a deschis o expoziție de pic
tură in ule'i și pe sticlă, cuprin- 
zind și desene, a artistului ro
mân Gheorghe Vasilescu Popa. 
Au fost prezenți reprezentanți ai 
viefii culturale și artistice, ai 
corpului consular din Diisseldorf, 
un numeros public.

La Abidjan a avut loc verni
sajul expoziției „Arta și cultu
ra in Republica Socialistă 
România", organizată sub pa
tronajul Secretariatului de stat 
pentru afacerile culturale din 
Coasta de Fildeș.âlggsri preliminare — primele din acest an, în vederea scrutinului prezidențial din noiembrie — urmează să aibă loc azi în statul New Hampshire. După încheierea. în vară, a alegerilor preliminare, cele două partide principale — republican și democrat" — își vor desemna, la convențiile naționale, candidații oficiali pentru posturile de președinte și vicepreședinte. Pînă acum și-au anunțat intenția de a obține învestitura doi candidați republicani — președintele Gerald Ford și fostul
ORIENTUL APROPIAT

© S-au încheiat operațiunile de evacuare a teritoriilor egiptene 
din Sinai, prevăzute în acordul interimar de dezangajare @ Pre
cizările premierului iordanian ® Declarațiile secretarului de stat 

a! S.U.A. © O reuniune a Consiliului Central al O.E.P.La 22 februarie s-a încheiat evacuarea teritoriilor egiptene din Sinai, prevăzută in cel de-al doilea acord interimar de dezangajare egipteano- israelign. în conformitate cu acordul încheiat, in luna septembrie a anului trecut, între guvernele celor două țări, armata israeliană. s-a retras treptat, în ultimele trei luni, de pe o .suprafață -totală de 6 180 kilometri pătrați de teritoriu egiptean ocupat în războiul arabo-israelian din 1967. Două treimi din această suprafață au devenit zonă tampon între armatele celor două țări, care este supravegheată de forțele de observatori ai O.N.U.Potrivit acordului, patru stații electronice de supraveghere, servite de 200 civili americani și situate în zona trecătorilor, vor transmite Israelului și Egiptului orice informație privind eventuale mișcări suspecte de trupe. Pe lingă acestea, Egiptul și Israelul vor avea și propriile lor stații de supraveghere, situate în vecinătatea stațiilor americane.într-un interviu acordat ziarului „Ar-Rai“, primul ministru al Iordaniei. Zeid Rifai, a declarat că „dacă Israelul dorește în mod serios stabilirea păcii, el trebuie să accepte ca reprezentant autentic al poporului palestinean Organizația pentru Eliberarea Palestinei, să participe la Conferința de la Geneva privind Orientul Mijlociu" și să elibereze teritoriile arabe ocupate. „Iordania, a spus Rifai, nu va negocia cu Israelul sau cu altcineva... Noi credem că aceasta este responsabilitatea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, deoarece noi am reounoscut O.E.P. ca fiind singurul reprezentant Legitim al poporului palestinean".
Implicațiile afacerii „Lockheed“TOKIO. O campanie de protest împotriva corupției unor funcționari publici, dovedită de ancheta deschisă în legătură cu afacerea „Lockheed", a fost inițiată de lucrătorii de la căile ferate din Japonia, aflate în proprietatea statului. Lucrătorii au hotărît să organizeze o grevă de două zile și au cerut publicarea unei liste cu numele funcționarilor publici și oamenilor politici japonezi implicați în scandalul „Lockheed".

R. P. CHINEZĂ 

întrevederea 
președintelui Mao Tzedun 

cu R. NixonPEKIN 23 (Agerpres). — După cum informează agenția China Nouă, președintele Mao Tzedun a avut, luni, o întrevedere cu Richard Nixon, fostul președinte al S.U.A., aflat în vizită în R. P. Chineză, la invitația guvernului acefctei țări. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească asupra unei game largi de subiecte. Totodată, președintele Mao Tzedun a transmis un mesaj-de salut președintelui S.U.A., Gerald Ford. La întrevedere și la convorbiri au participat Hua Kuo-fen. premierul interimar al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, alte oficialități chineze.
SPANÎÂ”Ample demonstrații pentru eliberarea dejinuților politici40 000 persoane au participat la o demonstrație pe străzile orașului spaniol Pampeluna. purtînd pancarte pe care erau înscrise revendicări pentru condiții mai bune de trai și de muncă, protestîndu-se împotriva creșterii costului vieții. Manifestanții reclamau, totodată, măsuri de amnistiere a deținuților politici, garantarea drepturilor civile și libertăților politice, constituirea unor sindicate autentice.

@ o O

guvernator al statului California, Ronald Reagan — și 11 candidați de- mocrați.La Copenhaga 3 avu{ loc ședința Comitetului de conducere al Asociației Danemarca—România, în cadrul căreia s-a discutat și aprobat programul de activități pe anul 1976. Cu acest prilej a fost ales noul președinte al asociației, in persoana deputatului Karl Johan Mortensen, secretarul grupului parlamentar al Partidului Social-Democrat.Fima „Gulf Oii Corpo- raiiOn,f a anuntati Ja 22 februarie, că a primit din partea Departamentului de Stat aprobarea de a relua tranzacțiile sale normale cu Guvernul Republicii Populare Angola, pe teritoriul căreia are un număr de exploatări petroliere. Un. purtător de cuvînt al firmei a declarat că secretarul de stat Henry Kissinger i-a notificat, cu două săp- tămîni în urmă, că poate să plătească guvernului de la Luanda circa 100 milioane de dolari pe care i le datorează ca redevente petroliere și pe -care „Gulf Oil Co" le blocase, în decembrie anul „trecut, la cererea expresă a Departamentului de Stat»IîWliîteîîL Nava de Patrulare islandeză „Baldur" a tăiat luni ambele cabluri de susținere a plaselor unui trauler britanic ce pescuia la 42 de mile de litoralul nord-estic is- landez. Incidentul a survenit în a- propierea fregatei britanice „Bac- chanthe", care nu a izbutit însă să împiedice acțiunea vasului islandez.

Secretarul de stat al S.U.A., H. Kissinger, a adresat o scrisoare de răspuns lui Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., in legătură cu posibilitățile de realizare a unor progrese către soluționarea conflictului arabo-israelian. în scrisoare se relevă „spiritul de urgență care trebuie să călăuzească înaintarea către obiectivul unei reglementări pașnice îh Orientul Apropiat", arătîn- du-se că Statele Unite „vor întreprinde, în săptămînile care urmează, consultări cu toate părțile interesate". Kissinger a subliniat că negocierile trebuie să se desfășoare. în cadrul stabilit de rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, preci- zînd, totodată, că „S.U.A. recunosc că nu va exista o pace durabilă în regiune dacă ea nu comportă acorduri care să țină seama de interesele legitime ale poporului palestinean". H. Kissinger a declarat că S.U.A, sînt de acord cu reluarea Conferinței de la Geneva privind Orientul Apropiat, după o pregătire atentă.Consiliul Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei s-a întrunit la Damasc în cadrul unei reuniuni consacrate evoluției evenimentelor din Orientul Apropiat — a anunțat în capitala siriană un purtător de cuvînt al O.E.P. Reuniunea a fost prezidată de Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P. Purtătorul de cuvînt al O.E.P. a precizat că participantii la reuniune au exprimat sprijinul lor față de acordul de normalizare a situației din Liban. S-a precizat că următoarea reuniune a Consiliului Central al O.E.P. va avea loc la 4 martie.(Agerpres)
ROMA. Camillo Crociani, președintele uneia dintre cele mai mari firme italiene — „Finmeccanica" — (80 000 de salariați), și-a prezentat demisia fără nici o explicație, demisie pe care Consiliul de conducere a acoep- tat-o. Se relevă că numele lui Crociani a fost citat, zilele acestea, de presa italiană în rîndul celor implicați in scandalul „Lockheed".
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• „MAȘINA DE SAL

VAT VIEȚI" — sau sondaje radiologice în interiorul creierului. Revista „L’Express" informează că în Franța a fost pus la punct, de curind. un a- parat care permite să se „privească" în interiorul celui mai complex dintre organe, creierul — aparat de natură să revoluționeze radiologia. Examenul se efectuează fără pregătiri deosebite : aparatul se rotește în jurul craniului pacientului, fasciculele de raze emise prezentînd anumite fluctuații in funcție de natura și densitatea țesuturilor investigate — normale sau lezate. Un convertizor transformă fluctuațiile în semnale ce sint transmise unui ordinator, care face automat comparația între creierul investigat și un creier normal — trăgînd concluziile necesare. Rezultatul final al investigației este proiectat pe un ecran, permițînd urmărirea celor mai neînsemnate modificări în interiorul creierului. Revista apreciază că realizarea aparatului înseamnă crearea unei „mașini de salvat vieți", asemuind această realizare, ca importantă, cu descoperirea razelor X.
• SCAUNE MOBILE. Specialiștii chinezi în ergonomie au calculat că într-o zi de muncă țesătoarele și filatoarele parcurg de la o mașină la alta circa .15 km. Pentru evitarea efortului fizic și economisirea unui timp de muncă prețios, în industria textilă din R. P. Chineză s-a extins utilizarea unor scaune mobile. realizate în mai multe variante. Există, astfel, scaune mobile acționate de un motor propriu și scaune acționate de un acumulator cu baterii. La proiectarea, experimentarea, și adaptarea, după necesități, a scaunelor mobile și-au adus contribuția numeroase muncitoare textiliste.
• MĂSURI PENTRU 

PROTECȚIA MONU
MENTELOR. La Varșovia, cu prilejul unei recente reuniuni a U.N.E.S.C.O., a fost elaborat proiectul unor reguli internaționale pentru protecția monumentelor. Proiectul, care urmează să fie supus Conferinței generale a U.N.E.S.C.O. ce se va întruni în octombrie, cuprinde o serie de recomandări .organizatorice, tehnice, sociale și financiare în vederea protejării, restaurării și renovării unor regiuni, orașe, cartiere și monumente istorice.

• ATERIZARE PE... BU
LEVARD. Locuitorii orășelului San Fernando Valley, din California (S.U.A.), au fost duminică dimineața martorii unui spectacol puțin obișnuit: pe o stradă a localității, escortat de mașini ale politiei, circula un avion. Era un aparat' de tipul „Cessna 150'“,. cărei în pană de motor, fusese nevoit să efectueze o aterizare forțată pe un... bulevard al orașului. Ideea s-a dovedit salvatoare, pilotul si pasagerul aflat la bord scăpînd nevătămați.

• PĂSĂRILE SI PO
LUAREA MĂRILOR. Aproximativ 40 000 păsări ale căror pene s-au îmbibat cu petrol sînt în pericol.de a pieri în zona coastei suedeze a Mării Baltice. Anual, peste 200 000 pete de petrol, de dimensiuni mai mari sau.mai mici, sînt descoperite în această zonă a Balticii, cauza principală constituind-o deversarea din rezervoarele petrolierelor a umor cantități de țiței, îmbibarea cu petrol a penelor păsărilor duce la dizolvarea stratului de grăsime protector, zburătoarele fiind astfel în pericol de a muri de frig.

• GUATEMALA: 1 052 
MIȘCĂRI TELURICE. Ac- tivitatea seismică a înregistrat o scădere în Guatemala, începind de duminică de la amiază. în ziua precedentă fuseseră semnalate încă 17 mișcări telurice, dintre care unele de origine vulcanică. De la 4 februarie, diata cînd a avut loc primul din seria de cutremure care au zguduit această tară. în Guatemala au fost înregistrate 1 052 mișcări telurice.

® RECORD DE VI
TEZĂ. „Komet“, un vehicul de fabricație vest-germană care se deplasează fără roti, cu ajutorul unei „perne magnetice", a stabilit un record mondial de viteză la acest tip de vehicule : 401,3 km pe oră. pe o pistă de probe în lungime de 1 300 de metri. Precedentul record era de 200 de km pe oră.

• CINE ESTE „DEC" ? Este unul din cei mai buni jucători dintre cei 40 de participant! la concursul de șah din aceste zile la Geneva. La prima vedere. știrea n-ar prezenta nimic nefiresc. Numai că „Dec“ este, de fapt, un ordinator, cu veleități de campion. Din trei partide cu șahiști redutabili a pierdut prima, dar pe celelalte două le-a cîștigat ușor. Specialiștii care supraveghează ordinatorul afirmă că insuccesul inițial a fost accidental, deoarece „Dec" nu-și făcuse... încălzirea. în clasamentul concursului, „Dec“ se află pe locul patru. Deocamdată...
• GEMENELE CENTE

NARE. Surorile gemene. Edith Northrop și Edda Northrop Gib- ney din New Britain (Connecticut) au sărbătorit, la 23 februarie. venerabila vîrstă de 100 de ani. Ele au declarat, cu acest prilej, că longevitatea lor se datorează consumului de vegetale, repausului atunci cînd era pece- sar și faptului că și-au petrecut o mare parte a vieții într-o epocă în care aerul din S.U.A. nu era atit de poluat ca astăzi.
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