
TINERI ȘI TINERE Proletari din toate țările, uniți-vă !

Prin Valorificarea optimă a capacităților de producție, 
prin stimularea inițiativei uteciste 

și utilizarea integrală a energiei noastre creatoare

CHEMAREA
la întrecere socialistă 

adresată de Consiliul popular 
al județului Bacău către 

consiliile populare județene 
și al municipiului București, 
pentru depășirea planului 
și îmbunătățirea activității 

în economia locală pe anul 1976
Oamenii, muncii din județul Bacău, asemenea întregului nostru 

popor,, trăiesc bucuria prilejuită de încheierea cu succes a cincina
lului 1971—1975 — etapă marcantă pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Sentimentele de 
profundă satisfacție și mîndrie patriotică de care sîntem animați 
exprimă pe deplin totala noastră adeziune la înțeleaptă politică 
internă și externă promovată de partid — reconfirmată de stră
lucita expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta sesiune a Marii Adunări Naționale.

în bogatul bilanț pe care poporul nostru îl face în aceste zile 
se Înscriu și succesele obținute de oamenii muncii din județul Ba
cău, care au raportat conducerii partidului îndeplinirea cincinalului 
încă de la data de 21 octombrie 1975, realizînd peste prevederile 
inițiale o producție globală industrială în valoare de 2 200 milioane 
lei. La acest succes o contribuție de seamă și-au adus-o și unitățile 
din economia locală, care au realizat peste prevederile planului 
cincinal o producție industrială în valoare de 170 milioane lei.

Analizînd rezultatele obținute, Consiliul popular al județului 
Bacău apreciază că, pe lingă depășirea planului de producție și 
desfacere, au fost înregistrate realizări însemnate și în ceea ce 
privește ridicarea calității producției, diversificarea sortimentelor. 
Numai. în anul 1975, industria locală a livrat peste plan la fondul 
pieței mărfuri în valoare de 25 milioane lei și de un milion lei ’a 
export ; în același timp, au fost asimilate 121 produse noi și au 
fost reproiectate 10 produse.

(Continuare In pag. a lll-a)

CHEMAREA
la întrecere socialistă 

adresată de Consiliul popular 
al comunei Salcia, județul 

Mehedinți, către toate consiliile 
populare comunale, pentru 

depășirea sarcinilor economice, 
edilitare și social-culturale 

pe anul 1976
Noua etapă de dezvoltare economico-socială a României, jalonată 

de Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, de Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. deschide 
perspective luminoase în ridicarea pe o treaptă superioară de ci
vilizație și bunăstare a tuturor cetățenilor patriei noastre. în efortul 
general de realizare a mărețelor sarcini ce ne stau in față se înscriu 
și faptele țărănimii, ale locuitorilor satelor noastre, care acționează 
eu consecvență pentru perfecționarea organizării producției și a 
muncii, pentru modernizarea agriculturii și înflorirea continuă a 
localităților țării.

Beneficiind din plin de sprijinul partidului și statului și comuna 
Salcia — Mehedinți s-a dezvoltat continuu, obținînd an de an 
succese de seamă în sporirea producției agricole, în realizarea 
obiectivelor edilitar-gospodărești și social-culturale.

Prin munca tuturor cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiști
lor au fost obținute în anul 1975 rezultate bune, fapt pentru care 
cooperativei agricole de producție i-au fost decernate titlul de 
„Erou al muncii socialiste“ și medalia de aur „Secera și ciocanul“ 
pentru o producție de 5 313 kg griu la hectar de pe întreaga supra
față de 800 hectare, pe teren cernoziom nisipos, în condiții de neiri- 
gare. producții bune, peste prevederile planului s-au obținut și la 
celelalte culturi cerealiere, legumicultura și pomicultură. in zooteh
nie. ceea ce a permis livrarea suplimentară la fondul dn stat a 
aproape 1 000 tone griu și porumb, 2 000 hl lapte, peste 500 tone 
carne și alte produse. în acțiunea de întrecere patriotică pentru

(Continuare în pag. a lll-a)
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DIN PRIMELE ZILE 
ALE ANULUI

REALIZĂRI 
DE PRESTIGIU

Cimentiștii de la Aleșd au 
furnizat șantierelor de construc
ții ale tării la finele primei săp- 
tămini de lucru din noul an. 
peste prevederile de plan, 1 000 
tone ciment și peste 3 000 mp 
plăci azbociment. La aceasta au 
contribuit acțiunile întreprinse 
pentru menținerea în bună sta
re de funcționare a tuturor uti
lajelor, pentru a se lucra la 
parametrii stabiliți.

întîia lună a anului a debutat 
bine și la întreprinderea de 
materiale de construcții Oradea. 
Programele zilnice sînt înde
plinite conform graficelor, în 
cele trei schimburi la betoane 
grele și confecții metalice.

La rîndul lor lucrătorii Com
binatului de lianți și azbociment 
de la Fieni. au realizat peste 
sarcinile la zi aproape 3 000 tone 
ciment și alte produse.

De la Combinatul pentru in
dustrializarea lemnului Brăila 
aflăm că, de la declanșarea nou
lui plan cincinal, s-au livrat 
combinatelor de prelucrarea lem
nului Focșani și Palas primii 
20 000 metri pătrați de plăci a- 
glomerate din lemn.

Sondorii din bazinul petrolifer 
al Moldovei au trecut la apli
carea, pe scară industrială, a 
operațiunilor tehnologice de tra
tament cu solvenți și tensioac- 
tive a zăcămintelor de țiței, în 
scopul ridicării debitului .fiecă
rei instalații în funcțiune. Pe 
această cale. în numai cîteva 
zile, petroliștii din Moinești și 
Comănești au extras suplimen
tar peste 80 tone țiței.

(Agerpres)

de Adrian Faunesca

Patriotismul
intelectualilor

N-avem de ce si ascundem, 
acum, la reluarea rubricii noas
tre de Enciclopedie sentimenta
lă. că problema patriotismului 
intelectualilor ne preocupă, că 
nu o considerăm o simplă e- 
nunțare fără nevoie de aprofun
dări, ci că. din contră, abia 
vorbind cu înțelesul cel mai a- 
dinc al cuvintelor, a- 
bia forind spre conști- ----------
ințe și chiar în con
științe. putem desco
peri dimensiunea rea
lă. plină de necunosi - 
cut și cîteodată dra 
matică a existenței 
intelectualului.

Iată un intelectual 
român : el se formea
ză in școlile statului 
român, pe banii statu
lui român și, dacă 
simte nevoia unei vieți mai 
bune decît majoritatea, cind 
este elev sau student, părinții 
ii corectează veniturile, adău- 
gindu-i cite ceva din sudoarea 
lor de cetățeni români. Tînărul 
respectiv se află în contact cu 
cei mai buni profesori existenți 
la meterezele culturii sau știin
ței (cu excepția celor care fu
gind din țară nu au cum să fie 
in același timp in țară). Tezau
rul gîndirii și osirdiei univer
sale. sub formă de înțelepciu
ne și învățătură, este oferit în 
mod gratuit celor care urmează 
să devină mîine intelectuali. 
Gratuit est« un fel de a zice 
pentru că această gratuitate, 
care nu costă nimic pe individ, 
costă foarte mult statul. Și in
telectualul se desăvirșește. în 
cursul întregii sale tinereți de 
învățăcel, i-au fost oferite faci
lități pe care el le consideră 
firești pentru că s-a învățat eu 
ele, pentru că de 30 de ani in

România nu se plătesc taxe șco
lare, pentru că nu este supus 
nici unei discriminări, pentru că 
poate cuceri, in urma muncii și 
devotamentului său, un loc so
cial care chiar dacă nu este în
totdeauna cel mai potrivit pen
tru el (nimeni nu spune că nu 
s-au mai intimplat destule de-

vieri de la etica societății noas
tre, de exemplu in invățămin- 
tul medical și au fost promo
vați oameni cu merite mai pu
ține sau fără merite, in dauna 
unor oameni cu merite) nu-i 
ponte fi luat totuși ca sursă ăe 
pline și de liniște, de siguranță 
omenească. Deodată intelectua
lul român se trezește față in 
față cu viața. Cind este om de 
conștiință el știe din prima cli
pă că, 
de ani
lia au 
marea
bute să înceapă să 
cîte ceva din acele 
Cind nu este om de conștiință, 
intelectualul respectiv începe să 
se considere o persoană de sine 
stătătoare care, exclusiv dato
rită meritelor sale, conjugate cu 
niște obligații firești ale socie
tății față de el, a foșt elev al 
lui G. Călinescu, al lui Vianu,

în urma celor douăzeci 
în care statul și famț- 

investit atit pentru for- 
și instruirea sa, el tre- 

amortizeze 
investiții.
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Încetarea din viață 

a tovarășului Ciu En-lai
PEKIN 9 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă transmite 
Comunicatul C.C. al P.C. Chi
nez, Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari și 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze :

„C.C. al P.C. Chinez, Comi
tetul Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților 
Populari și Consiliul de 
Stat al R. P. Chineze a- 
nunță cu extremă durere : 
tovarășul Ciu En-lai, mem
bru al C.C. al P.C. Chi
nez, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze și președinte 
al Comitetului pe întreaga 
Chină al Consiliului Consul
tativ Politic Popular, a înce
tat din viață, la 8 ianuarie 
1976, ora 9,57 (ora locală), la 
Pekin, în vîrstă de 78 de ani, 
suferind de cancer“.

Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 

Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari,

Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

P.C.R. a fost primit de pre-

• La Damate, reprezentantul

ședințele Siriei, Hafat El Assad, 
căruia i-a transmis un mesaj

personal din partea președinte-

lui Nicolae Ceaușescu.

• La Roma, socialiștii «u a- 
nunțat că vor propune o „for
mulă elastică" de soluționare « 
crizei de guvern, care să com
porte o „contribuție“ a Parti
dului Comunist Italian.

ș !n urma unui nou incident 
naval britano-islandez, 
a hotărît. să ceară 
unei reuniunii 
N.A.T.O.

Islanda 
convocarea 

speciale a

ocuparea Re
de către Afri- 

asupra 
respectarea 

namibian

• Condamnind 
gală a Namibiei 
ca de Sud, conferința 
Namibiei a cerut, 
dreptului poporului 
la autodeterminare.
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al lui Al. Rosetti sau al lui A- 
lexandru Graur, al lui Octav 
Onicescu sau al lui Moisil, al 
lui Hari Brauner sau al lui Ci- 
prian Foiaș. că tot nu aveau ce 
face acești oameni și trebuiau 
să vorbească și ei cuiva. Cind 
nu este om de conștiință, inte
lectualul nu mai este însă nici 

intelectual, ci o peni
bilă fiară egoistă care 
s-a hrănit cu prețul 
sudorii, țăranilor si 
muncitorilor români și 
care, in clipa cind și-a 
terminat ultima bursă 
'și trece pe. prima re
tribuție, se uită de sus 
la cei care au plătit 
formarea sa, cum ai 
plăti formarea și lan
sarea unui cosmonaut. 
Și, uneori, acest inte

lectual fără rușine își* părăsește 
țara și-și permite să încerce să 
o mai și disprețuiască. Nu voi 
cădea în greșeala de a spune 
că toți intelectualii de origine 
română din străinătate sînt 
niște ticăloși sau niște brute ale 
spiritului Destui dintre ei au 
rămas acolo în condiții explica
bile istoric și dragostea lor față 
de România nu poate fi pusă la 
îndoială pentru că este certi
ficată de faptele lor. Sigur * că 
da, România se face in România 
și intelectualii 
gine română, 
spun cu jale asta 
s-au dezrădăcinat și pentru că 
dorul de țară îi doare. Dar do
rul nu capătă niciodată aspect 
de ură și dispreț, de viclenie și 
de radiodotari. Orice om cinstit 
știe că. de fapt și de fapt, dacă 
este să judecăm la 
crurile. nici o datorie

(Continuare în pag.
N.R. Inceplnd de 

luăm rubrica săptămînală „En
ciclopedia sentimentală“.
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Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice din Arad
Foto.: AGERPRES

cinstiți de ori- 
din străinătate, 

pentru că

Acțiuni pentru
economisirea

combustibililor

singe lu- 
făță de
a Il-a)
astăzi re-

NOI SUPRAFEȚE DE TEREN REDATE 
IN CIRCUITUL AGRICOL 

Tinerii teleormăneni își asumă 
angajamente mobilizatoare

Colectivele unităților aparți- 
nînd Ministerului Energiei Elec
trice au reușit să obțină. în. 
cincinalul încheiat cu puține 
zile în urmă, însemnate reali
zări în domeniul diminuării 
normelor de consum. Astfel, ca 
urmare a aplicării unor măsuri 
eficiente pentru exploatarea ra
țională a utilajelor energetice, 
modernizarea unor instalații cu 
randamente scăzute, precum și 
prin instalarea unor capacități 
cu caracteristici tehnice superi
oare, energeticienii au economi
sit mai mult de 400 000 tone 
combustibil convențional și 2.1 
miliarde k.Wh energie electrică.

în 1976, energeticienii conti
nuă, cu mai, multă intensitate, 
eforturile pentru ridicarea la un 
nivel superior a producției.

DISCUTÎND
CU UN PĂRINTE 
AL CĂRUI FIU

A PĂRĂSIT ȚARA

în sala de consiliu a Institu
tului medico-farmaceutic din 
Iași, îmbrăcată în lambriuri so
bre de lemn, și încărcată de por
tretele unor foști studenți și pro
fesori ai acestei străvechi școli 
românești de medicină, cunoscu
tă și recunoscută pe plan n in- 
dial, stau de vorbă cu unul din
tre maeștri — profesorul doctor 
Gheorghe Chișleag. unul dinți e 
cei mai mari specialiști în radio
logie ai țării. Președinte a) pri
mului Congres internațio
nal de radiologie, găzduit 
da România socialistă, doc-

în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă exprimăm dumneavoastră, întregului 
popor chinez profundele noastre condoleanțe 
pentru pierderea grea suferită prin încetarea 
din viață a tovarășului Ciu En-lai. fiu credin
cios al poporului chinez, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze și președinte al Comitetului pe 
întreaga Chină al Consiliului Consultativ Poli
tic Popular.

Eminent conducător de partid și de stat, to
varăș de luptă apropiat al Președintelui Mao 
Tzedun, militant de seamă al mișcării comu
niste internaționale, tovarășul Ciu En-lai și-a 
închinat întreaga sa viață, întreaga sa energie 
luptei pentru eliberarea socială și națională, 
pentru progresul și fericirea poporului chinez, 
pentru întărirea Partidului Comunist Chinez, 
pentru victoria revoluției și construirea socia
lismului în China.

întreaga viață a tovarășului Ciu En-lai a con
stituit un înalt exemplu de dăruire și dirze- 
nie în lupta împotriva exploatării și asupririi, 
împotriva imperialismului, colonialismului și

NICOLAE CEAUȘESCU

PEKIN 
neocolonialismului, pentru promovarea unor re
lații de egalitate și respect reciproc între po
poare, pentru triumful ideilor socialismului și 
păcji în întreaga lume.

în funcțiile de înaltă răspundere pe care timp 
îndelungat le-a îndeplinit în partid ,și în stat, 
tovarășul Ciu En-lai a adus o contribuție de 
cea mai mare însemnătate Ia dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare frățească dintre 
Partidul Comunist Chinez și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Populară Chineză și 
Republica Socialistă România. Tovarășul Ciu 
En-lai a fost un mare prieten al poporului 
român, a militat în toate împrejurările pentru 
întărirea și adincirea prieteniei și colaborării 
dintre poporul chinez și poporul român.

în aceste momente grele, sîntem alături de po
porul chinez și ne exprimăm convingerea că 
prietenia și solidaritatea dintre partidele și ță
rile noastre — pentru care a militat cu ardoare 
tovarășul Ciu En-lai — se vor întări tot mai 
mult, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și socialismului.

Figura luminoasă de revoluționar, puternica 
personalitate a tovarășului Ciu En-lai vor ră- 
mîne totdeauna neșterse în memoria comu
niștilor, a întregului popor român.

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MÀNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare

CUM ACȚIONAȚI PENTRU ÎNDEPLINIREA
»

PLANURILOR DE DEZVOLTARE
ECONOMICO SOCIALA A COMUNELOR ?

Răspund anchetei noastre secretari ai comitetelor comunale U.T.C,
Pregătirile pentru Congresul consiliilor popu

lare se apropie de sfirșit. Au fost dezbătute, 
definitivate și aprobate planurile de dezvoltare 
economico-socială a comunelor, a tuturor loca-

„Nu există motiv care

sa
torul Gh. Chișleag numără 
peste trei decenii de activitate 
neîntreruptă la catedră, timp în 
care a format sute de specia
liști in radiologie Care îi duc 
mai departe cercetările și flerul 
de neîntrecut diagnostician, tot 
atîția ani, zile, și în special seri, 
petrecute în spital, nenumărate 
lucrări, comunicări prezentate în 
înalte foruri internaționale de 
știință, o prodigioasă activitate 
de președinte al societății națio
nale de radiologie. Un om, un 
cetățean a cărui activitate pusă 
In slujba poporului nu putea

justifice trădarea !“
să-i aducă decît mari satisfacții. 
Și era, intr-adevăr, fericit. Cu 
un an și jumătate în urmă, șirul 
zilelor și nopților de muncă ale 
medicului, șirul succeselor și îm
plinirilor pedagogului și cercetă
torului au fost brusc retezate de 
o întîmplare neașteptată pe care 
profesorul cu părul albit de ani 
nu o poate înțelege și explica 
nici azi : mezinul său, Florin 
Chișleag, tînăr medic, ignorind 
semnificația albului imaculat al 
meseriei sale, și-a trădat dato
riile față de țară, de părinți, de 
prieteni. A plecat intr-o călăto-

rie în străinătate, împreună cu 
soția și... a uitat să se mai în
toarcă acasă, rămînînd în R.F G. 
A „fugit“, cum se spune. De ce ? 
De cine ? Și pentru ce ? Ce spu
ne tatăl ? Ni s-a părut intere
sant să-i aflăm părerea.

— Este cea mai dureroasă întîm
plare din viața mea, mărturi
sește profesorul. Ne-a părăsit, 
tocmai la acești ani, făcîndu-ne 
de rușine, copilul pe care l-am 
crescut, tînărul pe care l-am 
avut student, pe care am crezut 
că-1 cunosc... Și, totuși, cred, cu 
toată ființa mea, că este doar un

vis urît, care se va destrăma. 
Sper în clarificarea lui,. in în
toarcerea lui. M-am interesat, 
sînt în București cîțiva medici 
care s-au întors și lucrează în 
aceleași condiții în care au lu
crat și înainte, nu li s-au făcut 
nici un fel de greutăți... I-am 
scris toate acestea lui Florin, 
l-am rugat, i-am cerut să se în
toarcă și sper că mă va asculta... 
A învățat, s-a specializat aici, 
este dator să-și valorifice aici

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare in pag. a Il-a)

lităților țării in profil teritorial, și schițele de 
sistematizare a acestora. La dezbaterea proiecte
lor de dezvoltare, dezbatere cu . un pronunțat 
caracter de lucru, au participat milioane de ce

tățeni de la orașe și sate care 
au formulat propuneri valoroa
se și utile, in scopul îndeplini
rii exemplare a sarcinilor ce re
vin fiecărui cetățean pentru în
florirea continuă a fiecărei lo
calități. Recent, redacția noastră 
* inițiat o anchetă printre se
cretarii comitetelor comunale 
U.T.C. dorind să aflăm cîteva 
din acțiunile pe care Ie preco
nizează
Ia sate 
rilor in 
tegrale
în planurile de dezvoltare 
nomieo-socială a
Publicăm astăzi primele răspun
suri primite, urmind ca, in zilele 
următoare, să găzduim și alte 
intervenții ce ne vor sosi la re
dacție.

organizațiile U.T.C. de 
pentru mobilizarea tîne- 
vederea concretizării in- 
a obiectivelor cuprinse 

eco-
comunelor.

Anchetă realizată de
MIRCEA TACCIU 

fi TEODOR POGOCEANU

PAVEL STOICA,
secretarul Comitetului 

comunal Girbovi al U.T.C., 
județul Ilfov
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Cred că printre căile prin 
care organizația U.T.C. comu
nală poate acționa concret pen
tru îndeplinirea planului de dez
voltare economico-socială se nu
mără și participarea uteciștilor 
la construcția diferitelor edifi
cii social-culturale, la buna gos
podărire și înfrumusețare a co
munei. La Girbovi s-au făcut

(Continuare în pag. a Il-a)

OCTAVIAN PLEȘAN,

secretarul Comitetului 
comunal Runcu al U.T.C., 

județul Dîmbovița

Este o deviză care a intrat în 
tradiția organizației U.T.C. pe 
care o conduc. Avem o comu
nă frumoasă chiar prin cadrul 
natural în care se află. Este o 
comună de munte așezată la 
poalele Leoatei. Am considerat 
și considerăm ca o obligație a 
tinerilor de a adăuga frumuse
ților naturii pe cele zămislite

(Continuare in pag. a Il-a)
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' "mM. *xNO! SUPRAFEȚE
DE TEREN REDATE

IN CIRCUITUL AGRICOL
creșterii

Comunist 
acțiuni de 

vizind mai 
pămintului.

este de 
convin

în vederea dezvoltării 
viermilor de mătase.

Acest scurt bilanț 
natură să argumenteze
gător implicarea > organizațiilor 
U.T.C. în acțiunile de amploare 
puse în fața agriculturii de ho- 
tăririle Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., participarea generației

..

■; ■ <

(Urmare din pag. I)

Experiența acumulată de or
ganizația județeană Teleorman a 
Uniunii Tineretului " 
în inițierea unor 
muncă patriotică 
buna gospodărire a 
redarea în circuitul agricol a 
unor noi suprafețe de teren s-a 
finalizat în anul 1975 cu rezul
tate notabile. Așa cum aflăm de 
Ia tovarășul Gheorghe Vărzaru, 
șeful sectorului de muncă pa
triotică de la Comitetul jude
țean Teleorman al U.T.C., prin 
acțiunile tinerilor au fost ame
najate pentru irigații 520 de 
hectare, cu deosebire în zona 
localităților Brînceni și Cănești. 
Executînd, prin muncă, patrio
tică, lucrări de desecări 
guiri tinerii de pe raza 
lui au redat circuitului 
o suprafață de 2 300 de 
în comunele Măgura. Crîngeni, 
Botoroaga, Tătăreștii de Jos, 
Zimnicea, Pietroșani ș.a. Un alt 
obiectiv care a stat în atenția 
organizațiilor U.T.C. a fost a- 
cela al amenajării și întreține
rii pășunilor atit de 
dezvoltării sectorului zootehnic. 
Si, in acest domeniu, 
din Ștorobăneasa, Bujoreni, Bu- 
zescu. Mavrodin. Birzănești, Tri- 
vale-Moșteni, Didești au înscris, 
la capitolul realizări, o supra
față de. circa 5 400 hectare, 
sfîrșit, o acțiune deosebit 
importantă, asupra căreia 
vom opri, este aceea privind 
extinderea „plantațiilor tinere
tului“, concretizată în sădirea de 
pomi fructiferi pe o suprafață 
de 25 hectare pentru umplerea 
golurilor în plantațiile de la 
Țigănești, Brînceni, Crîngu, Fur- 
culești și Necșești, și constitui
rea, pe 5 hectare, a unor plan
tații de duzi la Crîngu și Izlaz

linerii teleormăneni

și îndi- 
județu- 
agricol 
hectare

necesare

uteciștil

In
de
ne

iși asumă angajamente
mobilizatoare

tinere la înfăptuirea acestor sar
cini. Acționind in spiritul indi
cațiilor. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al hotărîrilor celui 
de al X-lea Congres al U.T.C., 
tinerii din județul Teleorman 
și-au propus ca și în acest an 
să organizeze noi acțiuni de 
muncă patriotică pentru a con
tribui. alături de ceilalți lucră
tori ai ogoarelor, la înfăptuirea 
sarcinilor deosebit de impor
tante ce stau în fața agricultu
rii noastre in anul 1976, primul 
an al cincinalului revoluției teh- 
nico-.științifice. Pentru acest an. 
programul acțiunilor de muncă 
patriotică, pentru tinerii satelor 
teleormănene, prevede între al
tele executarea unor lucrări la 
C.A.P. Roșiori și în alte unități 
agricole care să se finalizeze cu 
irigarea a peste 450 hectare ; 
organizarea unor acțiuni de de-

secări și îndiguiri la Tătărăștil 
de Jos, Negreni, Rădoești, Vîr- 
toape, Necșești, Vedea care în 
final va avea drept rezultat re
darea în circuitul agricol a unei 
suprafețe de peste 1 840 hectare; 
amenajarea și întreținerea unei 
suprafețe de 3 500 hectare pă
șuni la Mîrzănești. Cringu, Bog
dana etc. ; strîngerea și valori
ficarea a 49 tone plante medi
cinale ; obținerea și predarea 
către întreprinderile specializate 
a 2 tone gogoși de mătase ; e- 
fectuarea de împăduriri pe 125 
hectare pe raza ocoalelor silvice 
Alexandria, Slăvești, Turnu Mă
gurele ; îngrijit culturi fores
tiere pe 360 hectare ; recoltat 3 
tone semințe forestiere și 10 
tone fructe de pădure ; sădit 
pomi fructiferi pentru umplerea 
golurilor în plantații pe 25 hec
tare la Nanov. Poroschia, Țigă
nești .ș.a.

Am reprodus această întreagă 
suită de cifre și date pentru a 
releva amploarea acțiunilor de 
muncă patriotică pe care sint 
chemate să le realizeze organi
zațiile U.T.C. de la sate, gama 
deosebit de variată și cuprin
zătoare a acestor acțiuni, efici
ența economică indiscutabilă a 
obiectivelor pe care și le-au 
fixat, efortul de a se integra 
preocupărilor generale ale dez
voltării economico-sociale a ju
dețului. Realizările obținute în 
anul 1975, experiența acumu
lată. gradul de participare a 
tinerilor la acțiunile de muncă 
patriotică în agricultură, dove
desc că uteciștii teleormăneni 
dispun de capacitatea organiza
torică necesară înfăptuirii și 
chiar depășirii indicatorilor pro
puși.

AL. DOBRE

Congresul consiliilor populare județene șr al președinților consiliilor populare

un 
viitor orășel!

(Urmare din pag. I)
pași însemnați înspre civilizația 
socialistă, din ce in ce mai mult 
traiul sătenilor se apropie de 
cel al orășenilor. Printre obiec
tivele sociale construite în a- 
nii socialismului amintesc : un 
magazin universal cu autoser
vire, o casă de nașteri, grădi
nița de copii și altele. Firesc, 
în aceste condiții și gustul lo
cuitorilor a evoluat către mai 
bine, mai frumos, mai util. Co
muna s-a dezvoltat, a crescut 
numărul locuitorilor, au apărut 
cerințe noi. In planul de dezvol
tare economico-socială a locali
tății, întocmit cu larga partici
pare a tuturor cetățenilor, sînt 
acum înscrise noi obiective : 
construirea unui complex co
mercial de „prestăti servicii“ 
către populație, a unui liceu, a 
unei creșe și a unui spital, lată 
doar cîteva dintre edificiile ce 
vor marca transformarea comu
nei într-un orășel agricol ri
dicat chiar în inima Bărăganu
lui, aceasta însemnînd, acum 
cîteva zeci de ani, o uto
pie. Cei aproape 200 de uteciști 
ai organizației noastre au da
toria de a-și pune semnătura pe 
construcția tuturor obiectivelor 
amintite. Prin diferite forme 
propagandistice noi am acționat 
în sensul conștientizării acțiu
nilor pe care le vom organiza 
accentuind pe ideea că tot ce 
facem contribuie la sporirea ni
velului de trai ți că cei ce vor 
beneficia de noile și conforta
bilele edificii vom fi, în primul 
rind. chiar noi, tinerii comunei. 
Concret, chiar de acum, de la 
începutul anului, vom declanșa 
mari acțiuni de muncă patrioti-

că la construcția fundației cre- 
șei, la amenajarea căminului 

, cultural. In plus, in răspunde
rea uteciștilor a intrat întreți
nerea spațiilor verzi, precum și 
amenajarea a 20 hectare teren 
arabil pentru irigații. Sint aces
tea doar cîteva dintre angaja
mentele uteciștilor comunei, 
prin care vom participa activ 
la construirea ■ orașului Girbovi.

Comuna noastră 
casa noastră !

cu mîinile noastre și care să se 
înscrie mai ales sub semnul u- 
tilului. In 1975, organizația 
U.T.C. pe care o conduc (peste 
100 uteciști) a obținut cîteva re
zultate remarcabile : am efec
tuat 140 000 ore muncă patrioti
că la curățirea izlazului și pă
șunilor pe o suprafață de 246 
hectare, acțiunea „Pomul prie
teniei" s-a soldat cu sădirea a 
sute de salcîmi în perimetrul 
comunei, am consolidat podețe
le, am zugrăvit gardurile case
lor în care locuim și am con
solidat digurile, care să ne fe
rească pentru viitor de efectele 
nefaste ale inundațiilor pe care 
le-am resimțit în anul trecut. 
Sînt doar cîteva acțiuni ale 
uteciștilor prin care ne-am for
mat un prestigiu în fața locui
torilor. In anul 1976 dorim să 
dăm viață altor proiecte : vom 
munci la asfaltarea străzii prin
cipale de la centrul civic 
munei către orașul Fieni 
căra piatră, nisip, vom 
bordurile etc) ; in cadrul
nii mai largi „Plantațiile tinere
tului" ne-am propus să sădim 
sute de nuci ; dorim să cana
lizăm pirîurile comunei (Pîrîul 
Siliștea și Pîrîul lui Talpă) șl

al co- 
(vom 
înălța 
acțiu-

ără îndoială, apariția 
editorială cea mai im
portantă a anului tre
cut pe tărîmul liricii 
este Starea poeziei,

antologie ce conține o bună parte 
din creația lui Nichita Stănescu, 
recent laureat al premiului „Her- 
der“. Actuala antologie (apărută 
in colecția „BPT“ a Editurii Mi- 
nerva și însoțită de o pătrunză
toare prefață de Aurel Martin) 
îl reprezintă integral pe poet, cu 
toate însușirile sale. Ies, firește, 
in evidență și unele inegalități. 
Parcurgînd selecția din toate vo
lumele poetului. am impresia că 
s-a acordat o pondere exagerată 
în comentarii „proteismului“ a- 
cestuia, capacității sale de a fi 
„altul“ ia fiecare nouă carte. în 
realitate, dincolo de schimbări, 
dincolo de orice „proteism“ este 
în prim plan la Nichita Stănescu 
„foamea“ de a topi în magma 
concretului abstractul cel mai 
arid. Tendința, observată de 
multă vreme, desigur, provoacă 
un strigăt poetic, spontan, dega
jat. Caracteristică autorului este 
o anume grabă de esență supe
rioară. de a afirma poezia chiar 
in contextul ce îi este' cel mal 
refractar. Spontaneitatea aceas
ta superbă este pricina „uscă
ciunii“ care ne întîmpină pe a- 
locuri. dar în primul rind e sur
sa puternicului suflu liric al 
acestui poet. Departe de a fi un 
„filosof“, el dovedește o „nepre- 
meditare“ grandioasă, nu de pu
ține ori, cu care își clamează 
(cuvîntul nu e folosit întîmplă- 
tor !) viziunea.

I

vom munci la fertilizarea izla
zului prin ingrășarea cu gunoi 
de grajd ; o altă acțiune — pa
sajele cu flori din fața caselor 
— va aparține tot muncii ute
ciștilor. Desigur, activitățile 
noastre sînt mult mai numeroa
se dar m-am referit in inter
venția mea doar la buna gospo
dărire și înfrumusețare a comu
nei, considerînd aceasta încă o 
cale de îndeplinire a proiectelor 
cuprinse în planul de dezvoltare 
economico-socială a comunei. 
Poate, doar peste cîțiva ani, co
muna Runcuva căpăta aspec
tul unui cochet orășel de munte 
și atunci vom putea spune cu 
mîndrie copiilor noștri că in 
toate edificiile se află o părti
cică și din munca membrilor 
organizației U.T.C.

„OMAGIU
MUNCII

CREATOARE"
In județul Galați a început 

etapa de masă a concursului 
„Omagiu muncii creatoare“. 
La această ediție, a patra, 
participă formațiile artistice 
do amatori din așezămintele 
culturale, ale organizațiilor 
U.T.C. și de sindicat, ale 
pionierilor și studenților. 
Primele manifestări s-au 
desfășurat pe scenele cămi
nelor culturale din comunele 
Valea Mărului, Tulucești, 
Nămoloasa, Ivești și Liești. 
Etapa județeană va avea loc 
la sfirșitul lunii mai a.c. 
(C. I.).

Din noul peisaj al municipiului Suceava,

Cenaclul de la
„Electronica “

O
ce depășește prin amploare 
calitate media comună se des
fășoară la uzinele Electronica 
din Capitală. Formațiile de mu
zică populară, de muzică ușoară, 
de dans (alcătuite în marea lor 
majoritate din tineri) au 
nut numeroase premii și 
tincții la concursurile la 
au participat în ultimii 
Este un lucru care se explică 
dealtfel în mod firesc prin re
sorturile sale : dăruirea și înzes
trarea artistică de care dau 
dovadă, de pildă, membrii for
mației de teatru, grija 
valoarea repertoriului.

Formația pregătește 
un spectacol cu piesa 
uităm de Valentin Munteanu, 
premiată la Concursul de sce
narii al Televiziunii. Opțiunea 
tinerilor artiști ni s-a părut 
semnificativă și ea, fiindcă a- 
ceastă lucrare dramatică, de
parte de a se limita la conflicte 
fabricate, artificioase, evocă. în 
forme artistice convingătoare, 
aspecte' tragice (implicînd op
țiune^ și jertfa), din existența 
unui comunist în anii ilegalității. 
Dar acesta nu este decit un 
exemplu dintre multe altele, 
caro ne indică un tonus ridicat 
al activității artistice din între
prindere. O mențiune deosebită 
s? cuvine a fi făcută cenaclului 
literar G. Călinescu, nume sim
bolic. îndemnind la exigență 
față de lucrările proprii, dar și 
ale celorlalți. Cîteva cuvinte a- 
supra necesității și rolului unui 
atare tip de cenaclu le consi
derăm potrivite în acest con
text.

S-a remarcat adesea la înce
pători în ale scrisului (și califi
cativul acesta nu implică nea
părat o specificare de vîrstă) 
discrepanța între interesul stîr- 
nit de ceea ce vor să comunice 
și felul cum comunică, decala
jul, ca să folosim o formulă, 
din păcate cam demonetizată 
prin utilizare excesivă, dintre 
intenție și realizare. Tratamen
tul sever uneori, de care au 
parte încercările lor la „Poșta 
redacției“ a cîte unei reviste, 
stirnesc citeodată o reacție de 
protest din partea celor în ca
uză. Ei știu că au „investit" o 
parte din „sufletul“ lor în ceea 
ce au compus, că paginile res
pective îi reprezintă cu proble
mele și aspirațiile lor.

Foarte adesea preocupările 
profesionale ale acestor virtuali 
autori de cărți sînt destul de 
depărtate de literatură, iar cri
teriile lor estetice nu s-ar pu
tea afirma că sint bine preci
zate. Firește, în concisul răs
puns care i se dă tînărului la. 
amintita „Poștă a redacției“ i 
se semnalează eventual și posi
bilul punct de rezistență, fragil 
încă, al scrisului său. Dar o în
drumare competentă și răbdă
toare pe calea indicată de pro
pria sa înzestrare, tînărul nu o 
poate suplini doar prin aceste 
recomandări, fatal lapidare. Nu

activitate cultural-artistică.
Si

tară nu poate fi plătită pînă Ia 
capăt. Mereu mai rămine ceva 
neplătit, mereu mai rămine ce
va de „reglementat“, mereu o 
autonemulțumire și o dorință de 
a daânapoi din infinitul pe care 
l-ai primit. Ce primește un om 
tinăr în cuprinsul vast cind se 
formează este inestimabil. Cu 
oricîte frunze ar ingrășa copa
cul scoarța pămintului, el nu 
va putea mulțumi niciodată pînă 
la capăt sevei. care l-a nutrit, 
pădurii care l-a ocrotit, luminii 
care l-a îngăduit, oamenilor care 
doar l-au privit și nu l-au 
ciuntit.

Nu vreau să înțeleagă nimeni 
că intelectualul trebuie să fie 
un servitor al celorlalți, un 
sclav al propriei sale condiții, 
un personaj dinainte înfrînt. 
Nimeni nu are nevoie de un 
astfel de intelectual în această 
țară. Ar fi și absurd să cheltu
iești sume infernale spre a con
strui un mic motor atomic, 
pentru ca apoi — în loc să-l 
faci să producă pe linia fireas
că a vocației și necesității — 
să-l pui să spele vase de bu
cătărie. Nu un intelectual aser
vit, subaltern, laș, dar un inte
lectual cu conștiința apartenen
ței și obligațiilor sale. Nu unul 
care se consideră, de îndată ce 
s-a terminat ultima rată a da
toriilor societății față de el, un 
cetățean carevasăzică liber, un 
individ carevasăzică suveran, 
un adept înfocat carevasizlcă al 
drepturilor omului invocate cind 
trebuie și cind nu trebuie, un — 
scuzați expresia — membru al 
planetei, obosit, vai, de prea'. 
multele granițe și țărișoare care

nu dau voie, carevasăzică, spi
ritelor luminate de pe, careva
săzică, toată suprafața pămin
tului, mărilor, oceanelor și al
tor instalații de utilitate publi
ci, să se unească și să nu facă 
eventual nimic. Știu că este 
greu să te știi dator și este 
foarte ușor să nu ai nici o da
torie. Dar oare este chiar greu 
și este chiar ușor ? Știu că sînt 
oameni care după ce au înfu
lecat Ultima bucată de piine pe 
care le-au dat-o părinții se ri
dică vehement, in prima adu
nare publică și consideră — 
bazîndu-se pe argumente de 
specialitate — că plinea in. can
titate prea mare, la bătrînețe, 
este toxică. Simțim uneori ca o 
povară pe bieții noștri părinți și 
eu sînt unul dintre cei care au 
scris despre asta, cu milă, cu 
indignare și cu rușine. Dar a- 
ceastă povară, ei bine această 
povară a dragostei și a recu
noștinței, față de părinți, îl face 
pe om — om și nu fiară. Dacă 
mergem in două picioare pe pă
mânt și nu cădem în patru pi
cioare este pentru că sintem 
sprijiniți din față și din spate, 
de-a dreapta și de-a stingă de 
oameni, față de care sintem da
tori și care in același timp ne 
sînt datori. Patriotismul intelec
tualilor este datoria lor simplă, 
imprescriptibilă față de țara care 
a investit în ei pentru ca ei să 
o facă mai fericită, pentru ca 
ei să fie curajoși, pentru ca ei 
să fie luminați și să lumineze 
și pe alții și să le dea curaj și 
altora. Intelectualii din Româ
nia de azi, români, maghiari, 
germani, sîrbi, evrei, sint fiii 
muncitorimii și țărănimii din 
România care și-au ales o cale

grea pentru existență, pentru 
rezistență, pentru înflorire. Pe 
un drum pavat cu oasele părin
ților și strămoșilor nu se poate 
circula decit in interiorul țării. 
Unde încep pirtiile de valută 
forte, de iluzorie bunăstare și 
fericire universală nu mai este 
nimic, nimic, nimic. Un ni' 
convertibil doar în trădare 
nimic care iși permite să s 
umbrele martirilor și luminile 
marelui pridvor al patriei.

Acum cîțiva ani, președintele 
Nicolae Ceaușescu, inVr-una din 
intuițiile sale excepționale, 
transformată într-o teză teore
tică a marxtsm-leninismului 
creator, spunea că în viitor cla
sa muncitoare va fi compusă 
din toți membrii societății, mun
ci. rl, țărani, intelectuali. Acel 
viitor nu este departe. Nenu
mărată și minunați intelectuali 
români, medici, oameni de ști
ință, de artă și literatură, in
gineri și de alte profesii, iși 
fac datoria pentru că știu că în 
ei este depozitată sudoarea ță
ranilor și muncitorilor români, 
a acelor oameni care — cu piep
tul deschis tuturor furtunilor — 
au știut să țină 
tru pe pămîșntul 
zboare niciodată 
planetei, această 
citori, de țărani,
și iarăși de muncitori, de ță
rani și intelectuali, de vii și de 
marți, de lupte și infringeri, de 
victorii și idealuri, de dreptate 
și de luptă cu nedreptățile încă 
existente in această țară, pe 
care nu a inventat-o nimeni, ci 
pe care fiii ei au știut să o 
descopere, lor înșile și lumii, 
încet, încet, așa cum este.

pămîntul nos
timii și să nu 
de pe harta 
țară de man
de intelectuali

obți- 
dis- 
care 
ani.

pentru
asiduu

Să nu

încape discuție, un rol deosebit 
revine lecturilor ...Dar esen
țială, de asemenea, poate fi și 
trebuie să fie o călăuzire per
manentă, plină de tact, făcută 
din partea unor oameni aflați 
în apropierea tinărului. colegi ai 
săi de muncă citeodată. Aceas
tă misiune revine, în bună mă
sură, cenaclului de întreprindere, 
ale cărui ședințe sînt, princi
pial vprbind, un cadru firesc al 
exprimării unei opinii deschise 
despre nivelul unei lucrări ci
tite. Un astlel de cenaclu este 
cel de Ia Electronica. O parte 
din lucrările membrilor cena
clului (dintre care am cita nu
mele lui 
Ileana 1 
ș.a.) au 
număr 
publicat 
sindical

. dacă, fără îndoială, aceste 
te nu și-au găsit cu totul 
mul“, nivelul deosebit al 
creații își află o explicație 
in climatul de exigență, în opi
niile juste, nu o dată pătrun
zătoare. pe care le dezvoltă, în 
ședințele de lucru, membrii ce
naclului. Firește că în absența 
înzestrării native nu se poate 
face nimic, dar un mare rol 
pentru revelarea acesteia o are 
și perspectiva critică a celor în 
cauză, cu atit mai mult cu cit 
este vorba de niște autori (in 
marea lor majoritate) foarte ti
neri. Un mare scriitor remarca 
felul cum oamenii cu o instruc
ție sumară, dar interlocutori 
fermecători, plini • de un talent 
nativ al povestirii, cind scriu de
vin, în mod surprinzător, terni 
și cultivă o exprimare silnică. 
Explicația regretabilei metamor
foze nu e greu de dat. Scrisul 
e în concepția acelora despre 
care vorbim „altceva“, situat 
într-o zonă „mai înaltă“, iar 
cuvîntul lor spontan ar suna 
nepotrivit, ca un fel de descon
siderare a literei. Aceasta nu are 
nici o legătură cu exprimarea 
voit (și citeodată neinspirat) 
incifrată a unor autori contem
porani. Trebuie văzut aici nu o 
tehnică a creației, ci un respect 
(exprimat în forme evident gre
șite) pentru literatură. „Ne-am 
străduit, ne mărturisește unul 
din tinerii membri ai cenaclu
lui de la Electronica, să ne 
dezbărăm de orice poate înșem- 
na cultivare a artificiosului. 
Arta se naște doar din subli
marea trăirilor noastre omenești, 
iar nu din 
Intr-adevăr, 
tineri, chiar 
de cusururi, 
fund al cuvîntului,
Se află în aceasta șl o promi
siune de realizări superioare. 
Prin „cizelare“ șl maturizare a 
talentului se poate ajunge 
aici — deși calea este, fără 
doială, lungă — la lucrări 
velatoare.

PĂRINTE
(Urmare din pag. I)

De aici, se vede mai bine și în
semnătatea lui Nichita Stănescu, 
in contextul liricii actuale con
cretizate și în influența exerci
tată asupra poeților „tineri“ de 
azi. Influență de tip aparte, ma
nifestată mai degrabă prin rico
șeu. Poeții „ultimului val“ nu 
mai vor să fie ca Nichita Stă
nescu, și această dorință de de
limitare urmează mai pregnant

tinerilor poeți. Această consta
tare trebuie corelată cu aceea a 
unei înțelegeri nuanțate a con
ceptului de poezie patriotică. A- 
ceastă perspectivă explică în 
bună măsură realizările estetice 
remarcabile. Poeții nu caută 
să-și „adapteze“ taleptul la o 
anume „formulă“, chipurile uni
că, a poeziei patriotice și poli
tice, ci înțeleg să scrie o atare

birc) vin să confirme aserțiu
nile cuprinse în rindurile de mai 
sus. Semnalarea acestei reali
tăți îmbucurătoare nu ne îngă
duie să trecem cu vederea carac
terul irelevant al unor volume 
de versuri patriotice (sau al unor 
poezii cu această tematică publi
cate în presă), modalitatea ne
inspirată în care destui autori 
înțeleg să fructifice (mai bine-

i Alexandru Negreanu, 
Rusu, Eugen Topilescu 
apărut într-un prim 

al Jurnalului literar, 
prin grija Comitetului 
al întreprinderii. Chiar 

talen- 
„dru- 
unor 

«>

falsificarea lor“, 
lucrările acestor 

dacă nu sînt lipsite 
sînt, în sensul pro- 

adevărate.

de 
în- 
re-

A. VICTOR

străluciți, chiar dacă inegali, la 
care fiecare an a adus cel puțin 
apariția unei cărți noi. Totuși în 
anume situații, graba de a da la 
iveală cit mai repede plachete de 
poezie una după alta pare a nu 
fi favorabilă „cristalizării“ ex
presiei artistice, făcînd loc, dim
potrivă, repetiției, autopastișel.

Mulți dintre poeții care au 
debutat adesea remarcabil la în-

Continuitate și inovație
rolul creației acestuia în contex
tul liricii actuale. Dacă autorul 
celor 11 elegii e fundamental un 
„spontan“, poezia „tinerilor“ pare 
elaborată, în căutare de savante 
efecte muzicale, avind tendința 
de „diafanizare" a trăirii lăun
trice ; strigătului poetic al auto
rului „Stării poeziei“ îi iau locul 
autocenzura și punerea în sur
dină, reprezentarea „estetă" a 
sentimentului, „cerebralizarea“.

Dar un „tablou al poeziei“ a- 
nului 1975 (tablou din care reți
nem îndeosebi, prin natura pre
ocupărilor noastre, volumele ti
nerilor autori) cuprinde și alte 
aspecte a căror consemnare se 
cuvine a fi făcută. Vom mențio
na, astfel, nivelul deosebit al 
unor volume de poezie patrio
tică aparținînd mai cu seamă

poezie într-o modalitate dictată 
de structura înzestrării lor artis
tice. Consecințele nu .sînt de 
trecut cu vederea. Pe lingă au
tenticitatea lirismului, se poate 
observa. în egală măsură, diver
sitatea peisajului poeziei patrio
tice românești contemporane. Se 
scriu frumoase poezii de tară, 
de mărturisire a elanului civic, 
fié pornindu-se de la sugestii 
blagiene, de spiritualizare a ma
teriei, de cîntare a meleagurilor 
străbune dintr-o viziune a eva
nescentelor delicate, pe un ton 
solemn, șoptit, fie adoptîndu-se 
o rostire aspră, virilă, venind de 
la Coșbuc și Goga. Nicolae Dra- 
goș (Scrisoare în sat), Dan 
Mutașcu (Tara ca meditație). 
Ion Iuga (Cămașă patriei), 
George Țărnea (Starea de îu-

zis să nu fructifice) această sur
să generoasă de lirism.

O privire de ansamblu asupra 
„poeziei anului 1975“ ne îndeam
nă însă și la alte reflecții. Au 
apărut volume de intensă vibra
ție lirică, aparținînd unor poeți 
precum Dan Laurențiu (Poeme 
de dragoste) și Cezar Ivănescu 
(Rod III). S-au tipărit și altele, 
de o valoare mai scăzută, sem
nate de George Alboiu (Poeme) 
ori Ioanid Romanescu (Paradi
sul). Sigur că e greu de stabilit 
vreo legătură între cantitatea și 
forța expresivă a operei. între 
ritmul precipitat în care unii 
poeți își publică volumele și 
parcimonia în apariții editoriale 
a altora. Pot fi oameni care au 
publicat un singur volum și a- 
cela fără însemnătate, și poeți

ceputul acestui deceniu, au pu
blicat în 1975 o a doua carte. 
Este un prilej de apreciere 
mai exactă a personalității artis
tice, dar și a eventualelor lip
suri și limite. Cred că una din
tre cele mai bune cărți de poe
zie ale anului trecut este Nevă
zutele urse de Horia Bădescu, 
autor care se dovedește cu a- 
ceastă carte vocea cea mai pu
ternică în „corul“ . poeților „ti
neri“, scriitor ce știe să dea vest- 

x mintele unei puternice originali
tăți sugestiilor oferite de ro

manța eminesciană ori blestemul 
arghezian. Pe alți poeți din ge
nerația sa îi pîndește însă ma
nierismul. Al doilea volum al lui
Mircea Florin Sandru (Luminile 
orașului), dincolo de netăgăduita 
frumusețe, de rafinamentul do-

cunoștințele. Nu suport ideea 
să-I știu un dezrădăcinat, un om 
care muncește doar ca să trăiăs- 
că sau să ciștige un ban, fără 
să dea un sens moral muncii 
sale.

— Ați aflat ceva despre el, 
cum o duce, ce face acolo ?

— Indirect. Nu mi-a scris ni
mic. Am aflat însă că 6 luni a 
colindat prin Austria. Italia, 
Belgia. Olanda, in sfîrșit. R.F G., 
încercind să se stabilească. Dar 
pot să vă spun în. general cum 
o duce un străin într-o țară 
străină, fiindcă am cunoscut per
sonal asemenea cazuri. Proble
ma cea Tnai grea este acomoda
rea. în statele capitaliste, con
fruntate astăzi cu crize economi
ce succesive, relațiile inter- 
umane sînt deosebit de dure. Am 
văzut cu ochii mei și citesc zil
nic despre incidentele care au 
loc deseori chiar între membrii 
acelorași națiuni. Incidente iz- 
vorîte din diferențe sociale, ma
teriale. religioase.

Ce poate face fiul dv. în- 
asemenea lume ?
Ca orice medic străin, țiul 
nu poate practica medici- 

în R.F.G. doi ani de zile.

tr-o
meu 
na ........ ..... . — —
timp în care trebuie să ti caca 
examenele de echivalare, lucrînd
— în cel mal bun caz — ca aju
tor al unui medic autorizat. Nu 
este vorba de neîncrederea ger
manilor față de o școală străină, 
ci de o măsură firească, de pro
tecție a specialiștilor lor. De 
abia după aceasta se poate nune 
pentru el problema încadrării 
într-un spital. Despre cabinete 
particulare nu poate fi vorba, ele 
presupun fonduri serioase și 
sînt din ce în ce mai rare. Apa
ratura medicală se uzează moral 
extrem de repede și un particu
lar nu are posibilitatea s-o 
schimbe în acest ritm, fiind eu 
totul handicapat de forța mate
rială a unor mari unități medi
cale de stat...

— Fiul dumneavoastră 
noștea aceste adevăruri ?

— Știu eu ? Ar fi trebuit să le 
cunoască...

A'r fi trebuit... Și noi credem 
aceasta. Dar profesorul este 
deja mult prea îndurera) ca 
să-l mai tulburăm cu întrebări 
despre modul în care a fost 
educat fiul său. Ceva, undeva, 
în procesul său de formare, a 
scăpat evident, dacă el a fost în 
stare de gestul trădării țării, a 
locurilor în care s-a născut și 
a învățat, a celor mai dragi lui
— părinții.

— Sper că se întoarce, chiar 
Ieri am auzit, e un caz aici, în 
Iași, cineva s-a întors după mai 
mult timn, nu după un an și ju
mătate. Se va întoarce și băiatul 
meu.

cu-

O speranță a bătrînuiuî tată, 
ea revine ca un laitmotiv in 
discuția noastră. „Se va în
toarce...“.

— Totuși, tovarășe doctor, de 
ce a plecat tînărul medic Florin 
Chișleag ?

— Discutăm mereu în casă. în 
familie. Este o întrebare care 
mă obsedează pe mine și pe so
ția mea, ne-o punem mereu, 
cercăm să-i dăm fel de fel 
răspunsuri...

— Ce condiții de muncă, 
afirmare avea ?

— Aici ? 
terminarea 
cializat în obstetrică' și gineco
logie la . . _2__
București, pe lingă cei mai buni 
specialiști în domeniu. Apoi, 
prin concurs, a devenit medic în 
cea mai modernă, cea mai bine 
dotată clinică de acest gen din 
țară, la Constanța. Mi s-a spus 
că ar fi declarat că rămine în 
străinătate pentru condiții mai. 
bune de perfecționare. Cit de 
„mai bune ?“ La Constanța dis
punea de aparatură, de labora
toare la nivelul cel mai înalt 
din lume...’ Florin este un bun 
practician, mai puțin un cerce
tător. Totuși încercase să se de
pășească, începuse să publice re
zultatele primelor cercetări... Și 
în momentul în care a plecat — 
vedeți, mai ales aici nu pot să 
înțeleg — ora înscris cu două 
comunicări la Congresul interna
țional de obstetrică și ginecolo
gie. în timp ce la București se 
desfășura un asemenea fructuos 
schimb de experiență între spe
cialiștii lumii, fiul meu — unul 
dintre specialiști — colinda prin 
Europa, în căutarea unei țări 
care să-i ofere o bucată ■ de 
piine... Nu-i absurd ? In plus își 
trecuse toate examenele premer
gătoare doctoratului, mai avea 
susținerea tezei, azi ar fi fost 
doctor în medicină...

Aflăm astfel de la tatăl fuga
rului că, o perioadă îndelungată, 
Florin se dovedise foarte „activ“ 
în a urca trepte științifice. Din 
nou ne este greu să-i punem 
dînsului. direct, întrebarea, dar 
nu putem să n-o facem acum. 
Urmărea, se pare, ca pe baza 
bunei reputații din țară să se 
poată vinde cît mai bine... Ce 
trist, ce înjositor !

— Ce condiții de viață avea 1
— La Constanța, organele lo

cale i-au pus imediat la dispo
ziție un apartament confortabil. I 
s-a aprobat, deși era foarte tînăr, 
să dea consultații și la policli
nica cu plată, cîștiga împreună 
cu soția peste 7 000 de lei pe 
lună, aveau mașină... Aproape 
toate concediile și le-au petrecut 
în străinătate — Cehoslovacia, 
Turcia, U.R.S.S., Ungaria, Gre

in- 
de
de

Nelimitate. După 
facultății s-a spe-

spitalul Polizu din

cia. iar ultima în Austria...
— Vă amintiți, vi s-a plîns 

vreodată de necazuri, nemulțu
miri ?

— O singură dată mi-a spus 
că este nemulțumit fiindcă în 
fiecare an este detașat trei luni 
la tară, i se părea lui că mai 
mult decit alții... Dar este acesta 
un motiv să-ți părăsești țara ? 
De fapt, pentru mine nu există, 
nu poate exista nici un motiv 
suficient de temeinic care să 
justifice un asemenea act. Eu 
am îndurat, in trecut, destule 
lipsuri ca să învăț. Mi-a fost 
foarte greu să fac liceul. Pe 
vremea mea la un sat de 400 de 
locuitori, dacă mergeau 2—3 
băieți pe an la liceu ! A stăruit 
învățătorul pe lingă părinți, care 
erau săraci, școala mea era o 
adevărată pacoste pentru ei. a 
trebuit să se sacrifice. In facul
tate m-am întreținut singur, lu
crînd in spitale, făcînd injecții... 
Existau și cămine, și cantine, 
dar erau mai mult simbolice, 
cîteva locuri, cine să le apuce 
mai repede ? Poate undeva pe 
glob existau pe atunci și locuri 
mai fericite, dar nici o clipă nu 
mi-a trecut prin gind să fug, să 
mă pun pe mine la adăpost de 
greutăți. Era firesc să rămîn 
aici, alături de toți ceilalți, să 
le depășim... Și le-am depășit. 
Se pot oare compara condițiile 
pe care le-a avut el cu greută
țile mele ? Iată de ce este im
posibil să-l înțeleg. Fiii mei șl 
toți tinerii de vîrsta lor nu au 
mai trecut prin ce am trecut eu. 
îar băiețelul lui Florin, nepotul 
meu...

Ajuns aici, glasul bătrînuiuî 
profesor se fringe. Căci, după ce 
i-a făcut rușinea de a se ști, 
acum, cu un băiat transfug, 
Florin Chișleag i-a răpit și ne
potul. L-a cerut în numele 
„drepturilor omului". O fl 1 Tre
buie însă să stai de vorbă, să 
privești cîteva minute fața re- 

.................... să 
să 
în

putatului specialist ieșean, 
urmărești tristețea lut ca 
vezi ce tristă ironie este 
„dreptul" fiului de a-1 fi părăsit 
pentru a porni să se vindă 
pe-aiurea...

— Totuși, eu cred că se va în
toarce — ne spune profesorul. 
E ideea care îmi domină zilele șl 
nopțile. A fost mereu un copil 
atașat, prietenos, nu poate să 
rămînă departe de locurile unde 
a crescut, de amintiri, de prie
teni... Eu cunosc bine străinăta
tea. Dacă ai cît de cit suflet și 
minte nu poți trăi printre stră
ini. ÎI așteptăm din nou acasă.

...Ce puteam să-i spunem ? 
I-am urat să 1 se împlinească 
bucuria cea mai mare a unui pă
rinte : să-și vadă copilul alături, 
în casa în care a crescut...

LA 11 IANUARIE 1976
prima tragere Loto 2 a anului!

lării efectelor, indică și posibila 
„sufocare" a poetului în brațele 
propriei perfecțiuni formale. La 
alți poeți tineri, 
presie artistică 
Dipu Flămînd, 
ieși din „matca" 
tura propriului 
mai recentul volum de Poezii să 
nu lase impresia profundă a pla
chetei precedente.

în ceea ce privește debuturile, 
nu se pot semnala, din păcate, 
prea multe „evenimente“ în 1975. 
Un promițător talent e sesizabil 
în prima carte a lui Gheorghe 
Azap (Maria). Prea multe poezii 
din sumarul cărților de „prima 
verba“ sînt însă incluse în vo
lume fără un autocontrol rigu
ros, ceea ce duce adesea la ine
galități stinjenitoare. Se poate 
constata și o tendință de „lite
raturizare“, o preocupare exce
sivă pentru expresia „frumoasă“ 
în dauna unei viziuni poetice 
profunde, cum e cazul unor au
tori ca Artur Porumboiu (Dom
nule copil), Ion Vergu-Dumitres- 
cu (în iarnă cu fluturi albaștri). 
O formă salutară de stimulare 
a talentului tinerilor autori, de 
promovare exigentă a adevăra
telor valori, sînt concursurile 
de debut, aflate acum în prac
tica 
a-șî 
tea. 
insă 
varea 
terme.

dotați cu o ex- 
personală. ca 

încercarea de a 
indicată de na- 
talent face ca

aW
0 FORmULH TEHI1HR 
^RTRnniun^

se

a@T©

mai multor edituri. Pentru 
păstra cu adevărat utilita- 
aceste concursuri trebuie 

pornească de la conser- 
unor criterii axiologice

să

VICTOR ATANASIU

3 din 75ț■•Ofilii»’’
SE CÎȘTIGÂ CU 2 NUMERE DIN 4 SI CU 3 NU
MERE DIN 12 EXTRASE. CiSTIGURi MINIME DE 
200 Șl 100 LEI. PARTICIPÌND CU CÎT MAI 
MULTE VARIANTE LA PRIMA TRAGERE LOTO 2 
& ANULUI AVEȚI MARI ȘANSE DE CÎȘTIG !
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CHEMAREA
la întrecere socialistă 

adresata de Consiliul popular 
al județului Bacău

(Urmare din pag. I)
Rezultate bune au fost obținute și pe linia gos

podăririi judicioase a resurselor materiale și 
energetice, angajamentele de reducere a consu
murilor fiind realizate astfel : la ciment — 693 
tone, la metal — 179 tone, la lemn — 60 mc, 
Ia benzină — 224 tone, la energie electrică — 
804 000 kWh, la gaze — 1 065 mii mc etc. De 
asemenea, veniturile proprii ale consiliului popu
lar județean au fost depășite, față de angaja
ment, cu 5 milioane lei. în anul 1975, au fost 
date în folosință 3 659 apartamente, cu 349 mai 
multe față de prevederile plahului.

Baza materială a învățămintului, sănătății, 
sportului și culturii s-a dezvoltat în continuare, 
prin darea tn folosință a 90 săli de clasă, 480 
locuri în grădinițe, 10 ateliere școlare, 496 de 
locuri în cămine. 236 locui'i în case de copii, 
600 locuri în creșe. două săli de gimnastică, 7 
dispensare și o policlinică. Sub îndrumarea di
rectă a organelor de partid s-a asigurat o mai 
largă participare a cetățenilor la acțiunile de
1. Prin folosirea optimă a ca

pacităților de producție, creș
terea productivității muncii, mă
rirea gradului de valorificare a 
materiilor prime, introducerea 
unui regim sever de economii și 
întărirea disciplinei în muncă, 
IN* INDUSTRIA LOCALA se 
vor obține :

— depășirea planului produc
ției marfă cu doi la sută, con
cretizată, printre altele în :

— 20 tone articole din mase 
plastice ;

— 10 tone produse din cau
ciuc :

— 20 tpne produse alimentare;
— 100 mii mc produse de ba

lastieră și carieră ;
— prin valorificarea deșeuri

lor și produselor secundare de 
la unitățile republicane se va 
realiza 10 la sută din producția 
planificată pe anul 1976. Teh
nologiile de prelucrare, cit și 
realizarea instalațiilor necesare 
acestor produse vor fi asigurate 
prin forțe proprii ;

— introducerea în fabricație 
a unui număr de 60 sortimente 
noi de bunuri de consum, 11- 
vrîndu-se suplimentar comerțu
lui socialist mărfuri în valoare 
de 2 milioane lei ;

— extinderea cu 30 Ia sută — 
față de anul 1975 — a cooperă
rii cu industria republicană, pe 
această cale urmînd să se rea
lizeze o producție marfă de 50 
milioane lei ;

— livrarea suplimentară la 
export a unor mărfuri în valoa
re de 300 mii lei valută ;

— reducerea, față de plan, n 
cheltuielilor de producție cucei 
puțin 2 lei la 1 000 lei producția 
marfă și realizarea de benefici! 
peste plan în valoare de- 1,5 mi
lioane lei ;

— prin extinderea sistemului 
de măciniș prestator din mediul 
rural, cu mori mobile, se vor
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înfrumusețare și bună gospodărire, prin reali
zarea unor lucrări de interes obștesc, estimate la 
peste 6 milioane lei, și prin contribuția bănească 
și în muncă a locuitorilor, s-au dat în folosință 
două ateliere școlare, 1 500 mp trotuare, o bază 
sportivă și alte obiective care, adăugate la cele
lalte dotări’ sociale din centrul civic al localității, 
asigură comunei Salcia tot mai multe atribute 
urbanistice.

în anul 1976, primul an al actualului cincinal, 
ne revin sarcini sporite atît în creșterea produc
ției vegetale și animale, cît și în dezvoltarea edi- 
lltar-gospodărească a comunei noastre.

Dînd glas hotărirll ferme a tuturor locuitorilor 
comunei de a munci cu dăruire pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor pe care le pun în 
fața noastră istoricele documente ale Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Comunist Român, 
prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, secretarul general al partidului, Con
siliul popular al comunei Salcia adresează con
siliilor populare comunale din întreaga țară Che
marea la întrecere pentru îndeplinirea și depă
șirea indicatorilor planului de dezvoltare eco- 
mico-socială șl edilitară pe anul 1976, în prin
cipal, la următoarele :

1. ÎN DOMENIUL AGRICUL
TURII

— Folosirea integrală și inten
sivă a întregii suprafețe de 
4 248 ha teren arabil.

Vom efectua prin muncă pa
triotică lucrări de consolidare și 
de întreținere la 11 km diguri ; 
vom decolmata 15 km canale de 
irigat, vom împăduri 6 ha pă- 
mint neproductiv, vom recupera 
și reda în circuitul agricol 15 ha 
șl vom întreprinde acțiuni de 
combatere a eroziunii solului pe 
20 ha. Vom Insămînța în culturi 
duble 1100 ha, de pe care vom 
obține 27 500 tone masă verde șl 
1 500 tone porumb boabe.

— De pe suprafața planificată 
amenajată pentru irigat de 388 
ha, din care 268 ha grădină de 
legume și 120 ha lucerna, ne 
propunem să recoltăm peste 
8 000 tone legume și respectiv 
7 500 tone lucernă.

— Pentru realizarea și depă
șirea producțiilor planificate, 
pe terenurile slab productive, în 
suprafață de 500 ha, se vor ad
ministra îngrășăminte naturale, 
asigurindu-se o cantitate de 20 
tone la hectar.

— Se vor amenaja solarii pe 
o suprafață de 4 ha, din care 2 
la cooperativa agricolă de pro
ducție și 2 ha la gospodăriile 
populației.

— Se vor executa lucrări de 
modernizare a suprafeței de 40 
ha vie și se vor asigura mate- 

elimina pierderile, obținîndu-șe 
la această activitate un benefi
ciu de 200 mii lei. Totodată, se 
va organiza o unitate pentru 
construirea acestor mori mobi
le, în vederea satisfacerii în în
tregime a nevoilor proprii, pre
cum și a solicitărilor altor ju
dețe. r

2. ÎN SECTORUL DE GOS
PODĂRIE COMUNALA ȘI LO- 
CATIVA, prin organizarea mai 
bună a producției si a muncii, 
dezvoltarea și diversificarea 
prestațiilor de servicii, folosirea 
mai rațională a bazei tehnico- 
materiale din dotare și a mij
loacelor materiale și bănești, se 
vor realiza :

— depășirea volumului de 
producție-prestații cu 5 mili
oane lei, din care un milion lei 
prestații către populație ;

— satisfacerea într-o măsură 
mai mare a nevoilor populației 
cu apă potabilă prin livrarea, 
peste plan, a unei cantități de 
un milion mc, prin mai buna 
folosire a surselor și instalații
lor existente ;

— extinderea cu 10 km a tra- 
seelor de transport în comun 
în localitățile urbane și creșterea 
cu unu la sută a coeficientului 
de utilizare a parcului de auto
buze ;

— reducerea cheltuielilor pla
nificate cu 3 lei la 1 000 Iei pro
ducție-prestații și obținerea 
unui beneficiu suplimentar de 
un milion lei.

3. ÎN SECTORUL DE CON- 
STRUCȚII-MONTAJ, prin asi
gurarea din timp a documenta
ției tehnico-economice, a ampla
samentelor, prin organizarea și 
dotarea mai bună a unităților 
de construcții-montaj, precum și 
prin folosirea intensivă a utila
jelor, parcului de mașini și a 
forței de muncă, se vor realiza 
următoarele : 

rialul de susținere și insecto- 
fungicidele necesare.

Prin aplicarea tehnologiilor 
moderne și extinderea metode
lor de cointeresare a cooperato
rilor, mecanizatorilor și specia
liștilor, planul producției agri
cole vegetale va fi depășit cu :
— 1 000 tone de grîu de pe su

prafață de 1 055 ha ;
— 2 300 tone porumb, de pe 

1 532 ha ;
— 520 tone cartofi de pe 60 ha ;
— 2 000 tone legume, din care 

800 tone de tomate :
— 160 tone de legume extra- 

timpuril, de pe 4 ha de so
larii ;

— 70 tone struguri pentru vin, 
de pe 87 ha de vie ;

— 100 tone piersici de pe 30 ha 
livadă.

— ÎN ZOOTEHNIE, prin ex
ploatarea rațională a capacități
lor de creștere a animalelor și 
prin aplicarea metodelor știin
țifice, vom realiza peste plan :
— 1 400 taurine tinere îngrășate, 

asigurînd un spor mediu zil
nic de creștere pe cap de ani
mal de 1 000 grame, și

— 2 000 porcine — cu un spor 
mediu zilnic de creștere pe 
cap de animal de 450—500 
grame ;

— Printr-o mai bună îngrijire a 
animalelor, vom obține 99 
viței la 100 vaci fătătoare și 
14 purcei la fiecare scroafă ;

— Pentru asigurarea bazei fu
rajere necesare realizării

bună gospodărire și înfrumusețare a localități
lor, realizindu-se prin muncă patriotică lucrări 
edilitar-gospodărești în valoar^ de peste 328 mi
lioane lei. Aceste lucrări sînt concretizate în 
construcția, repararea și întreținerea a 1 500 km 
drumuri, 4.3 km poduri, lucrări de îndiguiri, 
consolidări și suprainălțarea digurilor pe o lun
gime de 123 km, amenajarea, intreținerea și ex
tinderea a 936 ha spații și zone verzi, plantarea 
a peste 650 000 arbori și pomi, precum și alte 
obiective, depășindu-se angajamentul luat in 
întrecerea patriotică cu 148 milioane lei.

★
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ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român, de a realiza și depăși sarcinile ce 
revin economiei locale din județul nostru în 
anul 1976, Consiliul popular al județului Bacău, 
întrunit în sesiunea sa din 27 decembrie 1975, 
adresează consiliilor populare județene și al 
municipiului București Chemarea la întrecere 
socialistă cu următoarele obiective :

— darea în folosință înainte 
de termen a unui număr de 11 
obiective industriale și social- 
cuiturale, astfel :

— îmbunătățirea alimentării 
cu apă a ’municipiului Bacău cu
100 zile ;

— secție de producție la în
treprinderea „Partizanul“ cu 60 
zile ;

— depozit la I.C.R.M. Bacău 
cu 30 zile ;

— spații de depozitare la Bu- 
huși cu 30 zile ;

— ferme de vaci la Ardeoani 
și Parincea cu cite 60 zile ;

— ferme de vaci la- Odobești 
și Călugăreni cu cîte 30 zile ;

— complex comercial la Tg. 
Ocna cu 60 zile ;

— cămin pentru nefamiliști la
I.R.A.V.  Bacău cu 30 zile ;

— realizarea ritmică și preda
rea a 354 de apartamente pre
văzute în plan, pînă la 20 de
cembrie 1976 ;

— realizarea peste plan a 1 000 
mc prefabricate din beton ar
mat ;

— reducerea cu 2 lei a chel
tuielilor la 1 000 Iei producție, 
față de sarcina de plan ;

— executarea în acord global, 
pe bază de contract-angaiament, 
a 95 la sută din volumul de con- 
ștrucții-montaj prevăzut în plan 
pe anul 1976.

4. ÎN DOMENIUL SISTEMA
TIZĂRII ȘI PROIECTĂRII se 
vor realiza următoarele :

— revizuirea pînă la 30 iunie 
1976 a bornării perimetrelor 
construibile, în baza' schițelor de 
sistematizare reactualizate ;

— reactualizarea, pînă la 30 
martie 1976, a detaliilor de sis
tematizare a ansamblurilor de 
locuințe, asigurîndu-se densități 
optime în toate localitățile urba
ne ;

— realizarea prin proiectare a 
unui volum de cel puțin 20 la 
sută din numărul total ăl apar
tamentelor prevăzute îri’-planul

efectivelor prevăzute la ani
male, producția de furaje va 
crește cu 10 la sută, va fi 
îmbunătățită structura cultu
rilor furajere, pentru a se 
asigura o rezervă de 25 la 
sută — echivalentul a 10 000— 
11 000 tone furaje diferite și 
se vor fertiliza cu îngrășă
minte chimice 497 ha pășuni 
și finețe.

— Pentru VALORIFICAREA 
UNOR TERENURI IMPROPRII 
ALTOR CULTURI, prin grija 
deputaților și a comitetelor de 
cetățeni, vor fi plantați în pri
măvară 8 000 puieți, fiecărei gos
podării revenindu-i 6—7 pomi 
fructiferi de plantat.

— în spiritul recentelor docu
mente de partid și de stat refe
ritoare la PRODUCȚIA BUNU
RILOR ALIMENTARE, se va 
acorda o deosebită atenție utili
zării raționale a suprafețelor 
arabile din perimetrul construi- 
bii, din curțile și gospodăriile 
cetățenilor, precum și din lotu
rile în folosința cooperatorilor, 
pentru creșterea producției de 
cereale cu 720 tone, a celei de 
legume și zarzavaturi cu 2 000 
tone (dintre care 200 tone ceapă. 
120 tone usturoi, 800 tone toma
te ș.a.)

De asemenea, fiecare gospodă
rie va crește minimum 40 de 
păsări matcă și cel puțin 2 porci.

— Pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor de creștere 
a producției agricole, vom asi

cincinal 1976—1930 în ansambluri 
construite, folosind echipările 
tehnico-edilitare și dotările exis
tente.

Printr-o rațională amplasare a 
obiectivelor, eliminarea supradi
mensionărilor prin proiectare și 
folosirea unor mărci superioare 
de oțel, se vor reduce consumu
rile la principalele materiale, 
față de cele realizate în 1975, cu:

— 6,5 la sută, Ia oțel beton ;
— 5 la sută, la ciment ;
— 1,5 la sută la material 

lemnos ;
— asigurarea prin proiectare 

a creșterii productivității muncii 
la lucrările de construcții cu 3—5 
la sută, folosinduyse extinderea 
soluțiilor industrializate la pes
te 90 la sută, la locuințe, și 80 
la sută la obiective social-cultu- 
rale ;

— realizarea documentațiilor 
tehnice pentru investițiile anilor 
1977—1978 cu 15 zile mai devre
me față de termenele stabilite 
prin plan.

5. ÎN SECTORUL DE DRU
MURI ȘI PODURI, prin folosi
rea mai judicioasă a utilajelor, 
mijloacelor de transport, a fon
durilor materiale și bănești, prin 
antrenarea într-o măsură mai 
mare a cetățenilor la executarea 
lucrărilor de modernizare a dru
murilor, se vor realiza peste 
plan :

— 5 km drum cu imbrăcă- 
minți asfaltice ușoare ;

— 10 km împietruiri de dru
muri :

— 100 km întrețineri drumuri 
împietruite.

6. PRIN MAI BUNA GOSPO
DĂRIRE A MATERIILOR PRI
ME. MATERIALELOR. COM
BUSTIBILILOR ȘI ENERGIEI, 
pe ansamblul economiei locale 
se vor obține următoarele (eco
nomii. față de normele de con
sum :

— 200 tone metal ;
— 700 tone ciment ;
— 250 mc material lemnos ; -
— 150 mii buc. cărămizi ;
— 200 tone benzină :
— 50 tone combustibil lichid ;
— 1 000 000 kWh energie elec

trică :
— 3 000 Gcal energie termică.
7. VENITURILE PROPRII ale 

bugetuhii consiliului popular 
județean vor fi depășite cu 3 
milioane lei.

8. Pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA 
APROVIZIONĂRII populației, 
baza tehnico-materială a comer
țului socialist- se va completa cu 
încă 8 unități microcase de co
menzi nentru desfacerea mărfu
rilor alimentare, preparate culi
nare si de tip „Gospodina“ si 
extinderea cu 10 la sută, fată de 
anul 1975. a formelor moderne 
și rapide de servire a populației.

— depășirea planului de des
facere cu 20 milioane lei pe 
seama atragerii unui volum spo
rit de mărfuri din unitățile eco- 
nomice-Sle județului și extinde
rea desfacerii de mărfuri din 
producție proprie a unităților de 
alimentație publică cu 12 la sută 
fată de anul 1975.

9. PRIN CONTRIBUȚIA ÎN 
BANI ȘI ÎN MUNCA A LOCUI
TORILOR se vor realiza :

— 34 săli de clasă ;
— 90 locuri în grădinițe ;
— 1 dispensar uman ;
— 120 do'locuri în internate:
— întreținerea și repararea a 

600 km drumuri.
10. PENTRU ÎNFRUMUSE

ȚAREA ȘI BUNA GOSPODĂ
RIRE A LOCALITĂȚILOR, ce
tățenii județului vor realiza prin 
muncă patriotică :

— 150 mii mp construcții de 
străzi si trotuare, 900 hectare a- 
menajări și întrețineri de
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gura îmbunătățirea organizării 
muncii în formațiile de lucru, 
întărirea ordinii și disciplinei în 
rîndul tuturor cooperatorilor, a 
spiritului de echipă, respectarea 
strictă a programelor de acțiuni, 
asemănător muncii in industrie. 
Prin folosirea la maximum a 
acestor resurse interne, comuna 
noastră va livra statului peste 
prevederile de plan : '
— 1 000 tone grîu ;
— 2 000 tone porumb ;
— 72 tone floarea-soarelui ț
— 1 700 tone sfeclă de zahăr ;
— 400 tone cartofi ;
— 2 000 tone legume :
— 450 tone carne (din care 250 

tone carne taurine) ;
— 2 000 hl lapte ;
— 1 200 kg lină.

Consiliul popular se angajează 
să asigure eșalonarea corespun
zătoare a livrărilor în cantitățile 
stabilite, pentru satisfacerea ce
rințelor programului de aprovi
zionare a populației.

2. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂ
ȚILOR INDUSTRIALE ȘI 
PRESTATOARE DE SERVICII :

— Vom realiza o producție 
globală în valoare de 7 milioane 
lei, cu 2 milioane lei mai mult 
decît prevederile de plan.

— înființăm încă trei secții 
prestatoare de servicii către 
populație și dăm în folosință un 
complex economico-industrial.

3. Prin unitățile comerțului so
cialist, populația va beneficia de 
un VOLUM SUPLIMENTAR 
DE MĂRFURI în valoare de 1 
milion lei.

4. în vederea dezvoltării mai 
rapide economice și sociale a 
comunei, consiliul popular va 
lua măsuri pentru ’ REALI
ZAREA RITMICA A PROGRA
MULUI DE INVESTIȚII, în 
suma totală de 9 milioane lei, 
aparținînd C.A.P., I.A.S., coope
rativelor de consum și consi
liului popular.

în afară de aceasta, din fon
durile proprii ale unităților so
cialiste se vor realiza : con
struirea Casei specialistului, a- 
menajarea unei crescătorii de 
nurci, iar din contribuția bă
nească o grădiniță-creșă cu 240 
locuri, construirea a 2 000 m.p. 
trotuare.

Prin munca patriotică a cetă
țenilor se vor realiza lucrări de 
interes obștesc în valoare de 
peste 6 milioane lei.

5. ÎN DOMENIUL SISTEMA
TIZĂRII se va asigura înca
drarea tuturor construcțiilor în 
prevederile schiței de sistemati
zare și întărirea disciplinei în 
construcții. Ne vom preocupa în 
mod deosebit de popularizarea 
si cunoașterea tuturor reglemen
tărilor de către locuitorii comu
nei în vederea ridicării conștiin
ței civice a fiecărui cetățean.

6. VENITURILE LA BUGE
TUL COMUNAL vor fi depășite 
cu 100 000 lei. Căminul cultural 
și atelierele școlare își vor aco
peri integral cheltuielile pentru, 
întreținerea și funcționarea lor.

CONSILIUL POPULAR 

parcuri, spații verzi șl zone 
verzi, plantarea a peste 600 mii 
arbori și arbuști, consolidări și 
suprainălțări pe 53 km de di
guri, 175 baze sportive și tere
nuri de joacă pentru copii și alte 
lucrări edilitar-gospodărești.

11. ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚA- 
MÎNTULUI se vor realiza ur
mătoarele :

— cuprinderea în învățămîn- 
tul preșcolar a 85 la sută din 
copiii de vîrstă preșcolară și a 
tuturor celor care au împlinit 
vîrsta de 5 ani ;

— realizarea prin atelierele 
școlare, în anul 1976. a unei pro
ducții în valoare de 15 milioa
ne lei ;

— cu sprijinul organizațiilor 
de pionieri și U.T.C., elevii vor 
fi antrenați la ample acțiuni de 
muncă patriotică pe șantiere în 
agricultură și silvicultură, colec
tarea și valorificarea deșeuri
lor ; valoarea estimativă a aces
tor acțiuni se ridică la 10 mili
oane lei ;

— se vor organiza activități 
dedicate apropiatei aniversări a 
100 de ani de. la cucerirea inde
pendenței de stat a României.

12. ÎN DOMENIUL OCROTI
RII SĂNĂTĂȚII SE VOR REA
LIZA :

— îmbunătățirea asistenței 
medicale în policlinici și spita
le prin folosirea intensivă a ba
zei tehnico-materiale și prin 
utilizarea mai rațională a cadre
lor medicale, preCum și prin or
ganizarea activității pe baza 
schemei unice funcționale poli- 
clinică-spital la toate unitățile 
sanitare ;

— îmbunătățirea supraveghe
rii locurilor de muncă unde se 
lucrează în condiții deosebite și 
efectuarea de consultații active 
profilactice la peste 80 la sută 
din totalul încadraților ;

— dezvoltarea acțiunilor de a- 
părare și promovare a sănătății 
prin lărgirea investigării facto
rilor de risc de îmbolnăvire ;

— ridicarea nivelului de cul
tură sanitară a populației, prin 
atragerea în activitatea educati
vă a întregului personal sanitar 
și prin continua îmbunătățire a 
colaborării cu toți factorii inte
resați.

13. ÎN DOMENIUL ACTIVI
TĂȚII POLITICE, CULTURAL- 
EDUCATIVE ȘI SOCIALE se va 
acorda o atenție deosebită mo
bilizării oamenilor muncii la în
făptuirea Programului Partidu
lui Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, la 
realizarea exemplară a obiecti
velor prevăzute în planul pe 
1976 — primul an al cincinalu
lui afirmării plenare a revolu
ției științifico-tehnice — a tu
turor angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă.

în acest scop, vom iniția ac
țiuni pe linia ridicării nivelului 
profesional al lucrătorilor din 
industrie, agricultură și din ce
lelalte domenii de activitate.; 
vor fi organizate diverse mani
festări cu caracter cultural-ar
tistic — sesiuni științifice, sim
pozioane. festivaluri, concursuri 
— în vederea înfăptuirii progra
mului ideologic al partidului.

★
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Bacău asigură conducerea parti
dului și statului nostru, nerso- 
nal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că nu va precupeți 
nici un efort, că va munci cu 
deplină hotărîre și entuziasm 
pentru a înfăptui în mod exem
plar sarcinile stabilite de Con
gresul al Xl-lea al partidului.

7. ÎN DOMENIUL CULTU- 
RAL-EDUCATIV, ÎNVĂȚĂ- 
MÎNT ȘI SANATATE:

— în vederea promovării în 
viața socială a principiilor eticii 
și echității socialiste, se vor in
tensifica acțiunile pentru cu
noașterea aprofundată a politi
cii interne .și externe a partidu
lui, a studierii temeinice a do
cumentelor de partid.

— Se vor organiza dezbateri, 
simpozioane, seri de calcul, me
se rotunde, expuneri, cu care 
ocazie vor fl prezentate realiză
rile poporului nostru, sarcinile 
ce revin comunei din Planul 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a României 
socialiste.

— Se va intensifica propagan
da cunoștințelor cultural-științi- 
fice în rîndul maselor și se va 
permanentiza activitatea artisti
că de amatori prin înființarea 
unei formații de teatru, a unui 
cor de 80 persoane, a unei bri
găzi artistice, o formație de 
dansuri, o formație de instru
mentiști, astfel ca la căminul 
cultural să activeze permanent 
peste 200 artiști amatori din 
rîndul țăranilor cooperatori, me
canizatori, intelectuali etc.

— Se vor organiza duminici 
cultural-sportive, la care vor fi 
invitate formațiile cultural-spor
tive din localitățile învecinate. 
Vom acorda o atenție deosebită 
organizării unei întîlniri cu toți 
fiii comunei aflați în alte loca
lități.

— în cadrul universității 
populare comunale vor fi atrași 
încă 85 de cursanți, astfel ca nu
mărul lor să ajungă la 200.

— Se va pune un accent mai 
mare pe utilizarea celor două 
microferme școlare, iar atelie
rele școlare vor fi profilate prin 
autodotare în meseriile : lăcă- 
tușerie și electrotehnică.

— Cu sprijinul cooperativei 
agricole de producție vor fi pre
gătiți cel puțin 25 de tineri 
cooperatori în cunoașterea și 
mînuirea tractorului, asigurînd 
în perioadele de vîrf schimbul 
necesar de mecanizatori.

în cadrul asociației sportive se 
vor înființa :. o echipă de hand
bal și una de volei. De aseme
nea, se va amenaja, in cadrul 
actualului complex sportiv, un 
teren de tenis de cîmp.

★
Consiliul popular al comunei 

Salcia este ferm hotărît să înde
plinească toate obiectivele în
scrise în această chemare, spri- 
jinindu-se pe participarea largă 
a cetățenilor, stimulînd inițiati
vele, întreaga lor energie crea
toare. Sub conducerea organiza
ției de partid vom lupta pentru 
continua dezvoltare a comunei 
noastre, pentru sporirea bună
stării locuitorilor ei, înfăptuind 
prevederile Programului adoptat 
de ceL de-al Xl-lea Congres al 
partidului.

AL COMUNEI SALCIA

A încetat din viață la 8 ia
nuarie 1976 tovarășul -Ciu En-lai. 
mare revoluționar proletar al 
poporului chinez, eminent con
ducător de partid și de stat, mi
litant de seamă al mișcării co
muniste internaționale, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, președinte a] 
Comitetului pe întreaga Chină 
al Consiliului Consultativ Po
litic Popular.

Născut în anul 1898. tova
rășul Ciu En-lai s-a înrolat încă 
din anii adolescenței în mișca
rea revoluționară antiimperia- 
listă și antifeudală a poporului 
chinez, aducînd contribuții de 
neprețuit la cauza construirii și 
dezvoltării Partidului Comunist 
Chinez. A luat parte activă la 
crearea forțelor armate popu
lare, Ia lupta împotriva forțe
lor reacționare interne și exter
ne, împotriva imperialismului și 
a cotropirii străine.

Apreciind contribuția sa la 
lupta revoluționară, al V-lea 
Congres al P.C. Chinez, din anul 
1927. l-a ales membru al C.C. 
al P.C. Chinez, iar un an mai 
tirziu a fost ales mem
bru al Biroului Politic și 
al Secretariatului C.C. al P.C. 
Chinez.

Tovarăș de luptă apropiat al 
președintelui Mao Tzedun, to
varășul Ciu En-lai a luptat cu 
eroism și profund devotament 
pentru victoria cauzei eliberării 
poporului chinez, pentru cauza 
comunismului, luptă marcată de 
victoria istorică repurtată de 
poporul chinez prin proclama
rea, la 1 octombrie 1949, a Re
publicii Populare Chineze.

După proclamarea Republicii 
Populare Chineze, partidul și 
poporul i-au încredințat funcții 
de înaltă răspundere premier 
al Consiliului Administrativ de 
Stat al Guvernului Popular Cen
tral. ministru al afacerilor ex
terne. vicepreședinte al Comi
siei militare revoluționare popu
lare. în această perioadă, sub 
conducerea C.C. al partidului

În legătură cu încetarea din viață a tovarășului Ciu En-lai 

Depunerea de coroane de flori la Ambasada R.P. Chineze
Vineri după-amiază, la Am

basada Republicii Populare Chi
neze din București a fost de
pusă, în fața portretului îndoliat 
al tovarășului Ciu En-lai, o co
roană de flori din partea se

în legătură cu încetarea di A 
viață a tovarășului Ciu En-lai, 
vineri după-amiază. la Ambasa
da Republicii Populare Chineze 
din București a avut loc pre
zentarea de condoleanțe din 
partea conducerii de partid și 
de stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului . Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Au participat la prezentarea
★

Asociația de prietenie româ- 
no-chineză a trimis Asociației 
de prietenie China-România o

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT
Vineri dimineață, tovarășul 

Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a primit 
în vizită protocolară de prezen
tare pe Jeffrey Charles Peter-

SOSIRE
Vineri dimineață a sosit In 

Capitală o delegație economică 
guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane, condusă 
de Horst Sfille, ministrul co
merțului exterior, care va duce 
tratative in vederea semnării

Săptămîna viitoare, patinoarul 
ârtificial „23 August“ din Ca
pitală va găzdui dubla întîlnire 
dintre reprezentativele de ho
chei pe gheață ale României și 
Ungariei, care se pregătesc pen
tru J.O. de iarnă și noua edi
ție a campionatelor mondiale. 
Jocurile din Capitală se vor 
disputa sîmbătă 17 și duminică 
18 ianuarie. în formația noastră 
vor evolua : Netedu, Morar, Gh. 
Huțan, Ioniță, Justinian, Gali, 
Antal, Axinte, Tureanu, Costea, 
Pană, V. Huțanu, Herghelegiu 
etc. Din formația maghiară fac 
parte : Balogh, Kovaes, Farkaș, 
Nemeth, Kiss, Balint, Menyhardt, 
Peck, Buzaș, Foldvary, Fodor 
și Keresztely.

în aceleași, zile, la Budapesta 
se vor întîlni selecționatele de 
juniori ale Ungariei și României, 
aflate în pregătire pentru Cam
pionatul european, grupa B, ca
re se va disputa la București, 
între 6 și 14 martie.

• Turneul internațional de 
tenis care are Ioc pe teren aco
perit la Brașov a continuat vi
neri cu desfășurarea unor 
jocuri contînd pentru sferturile 
de finală ale probei de simplu. 
Iată rezultatele înregistrate : K. 
Pugaev (U.R.S.S.) — T. Marcu 
(România) 6—2, 7—6 ; J. Benyk 
(Ungaria) — J. Granat (Ceho
slovacia) 3—6, 7—6, 6—3 ; Th. 
Emmerich (R.D. Germană) — 
V. Sotiriu (România) 6—3, 5—7, 
7—6.

Astăzi au loc semifinalele, 
urmînd ca duminică să se dispu
te finalele celor două probe — 
simplu șl dublu masculin. 

tn frunte cu președintele Mao 
Tzedun, își aduce, cu dăruire și 
pasiune revoluționară, contribu
ția .valoroasă la desfășurarea 
revoluției democratice noi și 
făurirea Chinei socialiste, la 
consolidarea marii unități a po
porului de toate naționalitățile, 
condus de clasa muncitoare, ba
zată pe alianța muncitorilor șl 
țăranilor.

în septembrie 1954, Ciu En-lai 
a fost numit în funcția de pre
mier al Consiliului de Stat, iar 
în decembrie al aceluiași an a 
fost ales președinte al celui 
de-al doilea Comitet pe întrea
ga Chină al Consiliului Consul
tativ Politic Popular, funcții pe 
care le-a deținut pînă la sfîrși- 
tul vieții.

în septembrie 1956, la cel de-al 
VTII-lea Congres al P.C. Chi
nez a fost ales membru al Bi
roului Politic, al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic și 
vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, funcții în care a fost 
reales la Congresele IX și X ale 
P.C. Chinez.

îndeplinind aceste sarcini de 
înaltă răspundere cu spirit re
voluționar, Ciu En-lai a acțio
nat pentru victoria cauzei revo
luției și construcției socialiste 
în China, pentru transformarea 
ei într-o puternică țară socia
listă modernă și dezvoltarea rela
țiilor sale internaționale, pen
tru promovarea unor relații de 
egalitate .și respect reciproc 
între popoare, pentru întărirea 
frontului revoluționar unit anti- 
imperialist, pentru triumful ide
ilor socialismului și păcii în în
treaga lume. Prin întreaga sa ac
tivitate. desfășurată de-a lungul 
a peste cinci decenii, pentru 
progresul și fericirea poporului 
chinez, întărirea P.C. Chinez, 
Ciu En-lai a cîștigat dragostea 
profundă, respectul și admirația 
întregului partid, a armatei și 
a poporului. Mare prieten al 
poporului român, tovarășul Ciu 
En-lai a adus o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la 
dezvoltarea continuă a relațiilor 

cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost, de asemenea, depuse 
coroane de flori din partea Co

Prezentarea de condoleanțe
de condoleanțe tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec. Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară. Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Nicolae Giosan, Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, 
Mihail Florescu și Traian Du- 
daș, miniștri, Aurel Duma, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ion

★
telegramă prin care exprimă 
condoleanțe pentru pierderea 
grea suferită de poporul chinez 

son, ambasadorul Marii Britanii 
in Republica Socialistă Româ
nia.

Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Acordului de lungă durată pe 
perioada 1976—1980 și a Pro
tocolului comercial pe anul 1976 
între România și R.D. Ger
mană.

Pe aeroportul Otopenl, dele
gația a fost salutată de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul oomerțu- 
lui exterior și cooperării econo-

Plenara Comună a C. N. E. F. S. și C. 0. R.
Vineri a avut loc plenara 

comună a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și a Comitetului Olimpic Român. 
Pe ordinea de zi au fost înscri
se probleme ale pregătirii olim
pice și prezentarea bugetului 
mișcării sportive pe anul 1976. 
La lucrările plenarei au luat 
parte antrenori, specialiști, me
dici, sportivi fruntași, activiști 
sportivi și redactori de specia
litate ai presei centrale.

La primul punct al ordinii 
de zi, președintele C.N.E.F.S. și 
al Comitetului Olimpic Român, 
general lt. Marin Dragnea, a 
prezentat o informare privind 
activitatea desfășurată de spor

ÎNTREPRINDEREA produse alimentare 
cu sediul în București str. Cîmpul Moșilor nr. 5 sector 3, 

ÎNCADREAZĂ
cu respectarea prevederilor Legii nr. 12/1971 s

• economist principal — contabilitate
• economist principal — salarizare
• șef birou desfacere
• revizor contabil principal
• inginer principal tehnologia produselor alimentare 

(șef secție)
• merceolog principal
• primitori distribuitori
• electrostivuitoriști

Pentru lămuriri, Biroul Personal, telefon 35 22 00/82.

de prietenie și colaborare fră
țească tn toate domeniile, de 
solidaritate militantă dintre Par
tidul Comunist Chinez și Par
tidul Comunist Român, dintre 
Republica Populară Chineză și 
Republica Socialistă România.

Poporul român Împărtășește 
profunda durere a poporului 
frate chinez pentru încetarea 
din viață a tovarășului Ciu 
En-lai, mare revoluționar pro
letar și eminent luptător co
munist, și își exprimă convin
gerea că prietenia și solidari
tatea dintre partidele și țările 
noastre — pentru care el a ac
ționat cu dăruire — se vor în
tări și în viitor tot mai mult, 
în folosul popoarelor noastre, al 
nobilei cauze a păcii și socialis
mului.

Comuniștii, întregul popor ro
mân vor păstra vie amintirea 
tovarășului Ciu En-lai.

★
După cum anunță agenția 

China Nouă, pentru organizarea 
funeraliilor lui Ciu En-lai a fost 
formată o comisie în frunte cu 
președintele Mao Tzedun, din 
care fac parte vicepreședinți ai 
C.C. al P.C. Chinez, membri ai 
Comitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chi
nez. președintele și vicepreșe
dinți ai Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, vicepre- 
mieri ai Consiliului de Stat, vi
cepreședinți ai Comitetului pe 
întreaga Chină al Consiliu
lui Consultativ Politic Popular, 
comandanți ai Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare și 
alți conducători de partid și de 
stat.

Comitetul Central al P.C. Chi
nez și Consiliul de Stat al 
R.P. Chineze au anunțat că zi
lele de 10 și 11 ianuarie vor fi 
rezervate pentru a se aduce un 
ultim omagiu lui Ciu En-lai. 
La 12, 13 și 14 ianuarie vor fi 
organizate ceremonii de doliu. 
Funeraliile vor avea loc Ia 15 
ianuarie.

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și a 
Asociației de prietenie româno- 
chineze.

Popescu-Puțuri. președintele A- 
sociației de prietenie româno- 
chineză, ’’"umitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

După prezentarea condolean- 
țelor, membrii conducerii de 
partid și de stat au păstrat un 
moment de reculegere în fața 
portretului îndoliat al tovarășu
lui Ciu En-lai și au semnat în 
cartea de condoleanțe.

★
prin încetarea din viață a tova
rășului Ciu En-lai.

(Agerpres)

mice internaționale, de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
în aceeași zi, la Ministerul 

Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale a 
avut Ioc o intîlnlre intre Ion 
Pățan și Horst SȘlle, in cadrul 
căreia au fost abordate o serie 
de probleme ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

A apărut revista 
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tivii români în cursul anului 
1975. precum și principalele di
recții ale pregătirii finale pen
tru apropiatele Jocuri Olimpice 
din acest an.

La al doilea punct al ordinii 
de zi, tov. Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S., a prezentat 
o informare cu privire la exe
cuția bugetului mișcării sportive 
pe anul 1975 și a expus noul 
buget pentru anul 1976. Ple
nara C.N.E.F.S. și C.O.R. a a- 
probat noul buget.

în încheierea lucrărilor ple
narei au fost aleși noi membri 
ai Consiliului Național pentru 
Educația Fizică și Sport.



DAMASC

Reprezentantul P.C.R. primit 
de președintele Hafez El Assad

După demisia guvernului italian

e
P.S.I. propune o formulă comportind 
o „contribuție“ a Partidului Comunist

Francesco de Martino, secre
tarul național al Partidului So
cialist Italian (P.S.I.) — forma
țiune care, prin refuzul de a 
sprijini in continuare în parla
ment guvernul, a declanșat ac
tuala criză ' ministerială — a 
ținut vineri la Roma o confe
rință de presă.

După ce a relevat că partidul 
său ..nu mai împărtășea puncte
le de vedere ale guvernului“ și 
că „o dezbatere parlamentară 
nu ar fi făcut decît să confir
me atitudinea P.S.I.“, Frances
co de Martino a subliniat că, în 
vederea soluționării crizei gu
vernamentale, propune Partidu
lui Democrat-Creștin o „formu
lă elastică“, comportind o „con
tribuție“ a Partidului Comunist 
Italian.

Totodată el și-a făcut cunos
cută intenția de a avea o în- 
tilnire cu secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer, pen
tru a examina împreună pro
blemele economice.

Conducătorii principalelor fe
derații sindicale din Italia s-au 
pronunțat împotriva organizării 
de alegeri generale anticipate, in 
contextul crizei declanșate de 
demisia guvernului prezidat de 
Aldo Moro.

într-o cuvîntare, rostită joi la 
Roma, în fața cîtorva mii. de 
persoane participante la o ma
nifestație organizată cu prilejul 
grevei salariaților din sectorul

Acord privind 
restructurarea 

sistemului F.M.I.
în capitala Jamaicăi au luat 

stîrșit lucrările reuniunii Comi
tetului interimar al Fondului 
Monetar Internațional. După 
dduă zile de intense și dificile 
negocieri, joi seara, delegații la 
lucrări, reprezent.înd țări indus
trializate și state în curs de dez
voltare. au ajuns, prin compro
mis, la un acord privind restruc
turarea sistemului monetar in
ternațional. Punctele cele mai 
dezbătute ale reuniunii au fost 
lărgirea accesului statelor în 
curs de dezvoltare la rezervele 
F.M.I., precum și libera utilizare 
de către F.M.I. a devizelor țări
lor creditoare.

Acordul de la Kingston stipu
lează sporirea cu 45 la sută a 
drepturilor de tragere privind 
orice fel de credit, pînă la in
trarea în vigoare, peste 18 luni 
sau doi ani. a creșterii generale 
a cotei-părți. și, implicit, acorda
rea de către țările creditoare a 
libertății de acțiune a F.M.I. de 
a utiliza necondiționat fondurile 
sale.

Documentul aduce modificări 
și în regimul schimburilor, în 
conformitate cu acordul franco- 
american din noiembrie de la 
Rambouillet, prevăzînd, menține
rea. deocamdată, a cursului flo
tant al devizelor, sub o supra
veghere atentă din partea băn
cilor naționale, și o reîntoarcere 
ulterioară la un sistem de „pa
ritate stabilă, dar ajustabilă“.

Acordul prevede, de asemenea, 
crearea undi fond special de cre
dite pentru statele cel mai pu
țin dezvoltate, evaluat inițial la 
2.5 miliarde dolari și realizat 
prin vînzarea pe piața liberă a 
unei cantități de aur din rezer
vele F.M.I. Băncile naționale nu 
vor putea cumpăra direct aurul 
provenit din rezervele F.M.I., 
dar achizițiile de acest gen rea
lizate de Banca de reglementări 
internaționale — care poate ac
ționa in numele acestor bănci 
naționale — nu vor fi conside
rate în contradicție cu prevede
rile acordului — precizează co
municatul dat publicității la în
cheierea lucrărilor reuniunii.

SÎMBATĂ, 10 IANUARIE 1978

PROGRAMUL I

10.00 O Viață pentru o idee : Pe
tru Poni ; 10,30 Micul ecran... pen
tru cei mici ; 11.00 Telecinema-
teca (reluare) ; 13,10 Telex ; 13,13 
Drumuri pe cinci continente. Noi 
orizonturi pentru iubitorii filmu
lui documentar ; 14,05 Publicitate ;
14,10 Preferințele dv. muzicale sint 
și preferințele noastre : 15.00 Vîrs- 
tele peliculei. Medalion serial : 
Ștefan Ciobotărașu (partea a 
Ill-a) ; 1R.00 Rugby : Scoția — 
Franța (turneul celor cinci na
țiuni). Transmisiune directă de la 
Edinburg ; 17,45 Caleidoscop cul- 
tural-artistic ; 18,05 Clubul T. la... 
Uzinele „Republica“ : 19,00 Lauda 
eroilor — concert coral susținut 
de corul și orchestra ansamblului 
„Rapsodia Română“ : 19.15 Publi
citate ; 19.20 1 001 de seri ; 19,30 
Telejurnal ; 20,00 Teleenciclope-
dia : 20,40 Film serial : Un șerif 
la New York ; 22.15 24 de ore. 
Sport ; 22,30 Un buchet de crizan
teme. Seară de romanța cu Ioana 
Radu.

DUMINICA, 11 IANUARIE 1978

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea prograniului. 
Avanpremiera zilei ; 8,40 Tot îna
inte ! — agendă pionierească ; 9.35 
Film serial pentru copii : Dak- 
tarl ; 10,00 Viața satului ; 11.15 A- 
ventura cunoașterii. Mesajele pă- 
mîntulul : 11.45 Bucuriile muzicii. 
Gala tinerilor maeștri ; 12,30 De 
strajă patriei : 13.00 Telex ; Album 
duminical ; 17.45 Publicitate ;
17.50 Film serial : Ascensiunea 
omului — producție a televiziunii 
engleze. Episodul II : Recolta a- 

public, secretarul general al 
Confederației Generale a Mun
cii (C.G.I.L.), Luciano Lama, a 
declarat că alegerile generale 
anticipate „ar crea un vid po
litic ce ar putea avea conse
cințe grave asupra situației in
terne“.

Secretarul general al Confe
derației Sindicatelor Oamenilor 
Muncii din Italia (C.I.S.L.), 
Bruno Storti, s-a pronunțat, de 
asemenea, împotriva alegerilor 
anticipate. „Vidul politic creat 
de acestea — a arătat el — ar 
provoca noi întîrzieri în proce
sul de relansare a economiei și 
de creare a noi locuri de 
muncă, ,o amînare inadmisibilă 
a reformelor și o agravare a si
tuației economice deja pre
care“.

La rîndul său, secretarul ge
neral al Uniunii Italiene a 
Muncii (U.I.L.), Raffaele Vanni, 
și-a exprimat, in cadrul acele
iași reuniuni, speranța că ac
tuala criză politică — provocată 
de hotărîrea Partidului Socia
list de a-și retrage sprijinul 
parlamentar acordat guvernului 
Moro — va fi soluționată cit 
mai curînd posibil, așa cum o 
impune criza economică.

Să fie asigurat dreptul poporului 
namibian la autodeterminare 
încheierea Conferinței asupra Namibiei

La Dakar s-au încheiat ieri 
lucrările Conferinței internațio
nale asupra Namibiei. Conferința 
a adoptat o ’declarație în care 
sint condamnate ferm ocuparea 
ilegală de către Republica Sud- 
Africană a Namibiei și politica 
de apartheid promovată aici de 
autoritățile sud-afrieane. Rele- 
vînd caracterul just al luptei 
duse de poporul Namibiei pen
tru apărarea drepturilor sale, de
clarația adresează tuturor țări
lor apelul de a intensifica spri
jinul politic, moral și material

Escaladarea polua
Știrile relatind despre captura

rea a noi și noi cantități de 
stupefiante ori despre arestă
rile și condamnările unor 
consumatori și traficanți de 
droguri au depășit de mult 

nota senzaționalului. Amplificarea fără pre
cedent in țările occidentale a flagelului to
xicomaniei, mai ales în rindurile tineretu
lui, a căpătat proporții îngrijorătoare. Nu
mărul celor ce cad în capcana iluzorie a 
„beției albe“, a celor pe care drogul „ii 
pune în genunchi“ (după cum se exprimă 
revista italiană „Giorni“) așază sub inci
dența unui serios rechizitoriu insăși natura 
societății de consum care generează ase
menea fenomene. Dar pentru a putea oferi 
o panoramă cit mai elocventă a acestei ve
ritabile plăgi, să lăsăm să vorbească cifrele. 
Un articol apărut recent in cotidianul „Le 
Monde“ trăgea semnalul de alarmă în le
gătură țu creșterea toxicomaniei în rindu
rile tinerilor vest-germani. Astfel, in 1973, 
centrele de consultare pentru toxicomani au 
fost vizitate de 2 080 de persoane, în 1974 
numărul acestora a crescut la 3 800, in pri
mele șase luni ale anului 1975, înregistrin- 
du-se o cifră de 2 021 pacienți. majoritatea 
tineri intre 15 și 21 de ani. Asemenea date 
nu sint pe deplin edificatoare, dar, comple
tate cu altele, cum ar fi cele privind ten
dința de „criminalizare“ a noii toxicomanii 
sint elocvente. Potrivit Oficiului central de 
represiune a criminalității din R.F.G., poli
ția vest-germană a confiscat, în 1974, 33 
kilograme de heroină față de 15 kilograme 
în 1973. (De notat că un kilogram de he
roină pură, importat cu 7 000 de dolari, este 
transformat într-o marfă care aduce in 
final 500 000 de dolari !). In 1974, dintre cei 
28 935 de delincvenți arestați, 11 000 au fost 
traficanți sau revinzători de droguri, 13,3 la 
sută dintre aceștia aveau între 16—18 ani, 
27,6 Ia sută între 18 și 21 de ani, 31,3 la 
sută între 21—25 de ani. Dar aceste statis
tici, se spune, nu reflectă decit parțial si
tuația. Numărul decesurilor Înregistrate 
datorită injectării sau absorbirii drogurilor 
se află considerabil în creștere în ultimii 
ani : 29 în 1970, 134 în 1974, majoritatea vic
timelor avînd între 18—21 de ani.

notimpurilor ; 18,35 întîlhire cu
opereta la Teatrul muzical „Nico
lae Leonard“ din Galați ; 19,00
Micul ecran... pentru cei mici ! ;
19,30 Telejurnal. Comentariul săp- 
tămînii ; 20,00 Reportaj TV : Por
țelanul de Argeș ; 20.20 Film ar
tistic : Misterul vasului ..Mary 
Deare“ — producție a studiouri
lor cinematografice americane. 
Premieră TV cu Gary Cooper, 
Charlton Heston, Ben Wrlght, Vir- 
ginia Mc Kenna și alții ; 22,00 24 
de ore ; 22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL TI

10,00—11.30 Matineu simfonic. în 
pauză : Viața muzicală în actua
litate ; 20,00 Ora melomanului ;
20,40 Bucureștiul necunoscut, Ara
bescuri ; 20,55 Film serial : Un șe
rif lâ New York.

LUNI, « IANUARIE 1978

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală ; 16,30 Emisiune 
în limba maghiară ; 19,00 Con
temporanele noastre ; 19,20 1 001
de seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00
Floarea din grădină — emisiune- 
concurs pentru tineri intprpreți de 
muzică populară ; 20.55 Acești ti
neri ai ..Cetății de foc“ — repor
taj realizat la întreprinderea 
constructoare de mașini Reșița ;
21.10 Publicitate ; 21,15 Roman 
foileton : Forsyte Saga — o pro
ducție a. televiziunii engleze. Epi
sodul III : „în căutarea fericirii“ }
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL TI

17.00 Telex : 17.05 Cîntecele
noastre. Interpretează corul Fi
larmonicii „Banatul“ din Timi-

Madrid: Constituirea 
„Consiliului Forțelor 

Politice din Catalonia“
Un grup de conducători re- 

prezentînd 11 partide clan
destine din Catalonia au or
ganizat, joi, la Madrid, o con
ferință de presă, în cadrul 
căreia au anunțat constitui
rea „Consiliului Forțelor Po
litice din Catalonia“. For
marea acestui Consiliu fusese 
anunțată la sfîrșitul anului 
trecut, la Barcelona.

Reprezentanții celor 11 for
mațiuni politice au subliniat 
că scopul constituirii Consi
liului este lupta pentru ..rup
tura democratică, constituirea 
unui guvern provizoriu din 
întreaga Catalonie. în cadrul 
unui stat spaniol dotat cu o 
constituție elaborată de o A- 
dunare aleasă prin vot uni
versal“. Consiliul iși fixează 
ca obiectiv obținerea autono
miei acestei provincii.

Ziarul „Informaciones“ a- 
nunță, pe de altă parte, for
marea în Galicia a unei or
ganizații similare, denumită 
„Consiliul Forțelor Politice 
Galiciene“, reunind trei for
mațiuni politice aflate în ile
galitate — Partidul Socialist 
din Galicia, Partidul Social 
Democrat din Galicia și U- 
niunea Poporului din Gali
cia.

acordat mișcării de eliberare na
țională din Namibia, Organiza
ției Poporului din Africa da 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Conferința a adoptat, de ase
menea, un program de acțiuni 
menite să asigure poporului Na
mibiei dreptul la autodetermi
nare.

La lucrările conferinței au luat 
parte aproximativ 300 de repre
zentanți din peste 50 de țări, pre
cum și ai unor organizații inter
naționale și ai unor mișcări de 
eliberare națională.

rii morale in societatea de consum
în Italia, un sondaj organizat de revista 

„Panorama“ în rîndul tinerilor arată că o 
treime din rîndul celor chestionați, în jurul 
vîrstei de 18 ani, au gustat, cel puțin o 
dată, marijuana. Dar 25 Ia sută dintre a- 
ceștia sint pasageri permanenți pentru tre
nul amăgitor ce-i poartă spre falsul și ilu
zoriul paradis al „beției albe“.

Cu 15 ani în urmă, la Paris Și în peri
feriile orașului existau aproximativ 200—300

• în țările capitaliste sta- 

tistici îngrijorătoare • Ce-i de
termină pe tineri să apeleze la 

droguri? • Frica de viitor, sen
timentul pierderii valorilor, ca
rențele sistemului educativ-so- 

cial antrenează un număr cres- 

cînd de tineri în capcana toxi
comaniei

de intoxicați cu droguri. In prezent, fiecare 
adolescent francez este un potențial consu
mator de droguri, relevă persoane autori
zate. In 1975, intr-un singur colegiu parti
cular din capitala Franței au fost pronun
țate 60 de exmatriculări pentru „trafic de 
droguri“. Șirul cifrelor ar putea continua 
ca și al exemplelor cu tineri care, ajunși 
la paroxism, sub influența drogurilor, ori. 
căutind să-și procure cu orice preț „otrava“, 
fură, ucid, se sinucid, ori mor în chinuri

șoara ; 17,30 Film artistic : Un 
hectar de cer. Producție a stu
diourilor cinematografice italiene. 
Premieră TV cu Marcello Mastro
ianni, Rossana Schiaffino, Salva
tore Cafiero ; 18.55 Publicitate ;
19.00 Mic concert de muzică ușoară 
românească ; 19,20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnal : 20,00 Film serial 
pentru copii : Daktari (reluare) ; 
20,25 Craiul codrilor. Documentar ;

SÀPTÀMÎ NA TV
(10 — 16 ianuarie 1976)

20.45 Telex ; 20,50 Biblioteca pen
tru toți ; 21,45 Orarul de iarnă. 
Despre funcționarea mijloacelor 
de transport care fac legătura în
tre Capitală și localitățile limi
trofe ; 22,05 Seară Bach — triplu 
concert.

MARȚI, 13 IANUARIE 1978

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală ; 10.00 Planeta 
copilăriei. Poem TV ; 10,20 Film 
artistic : • Trecătoarele iubiri (re
luare) ; 12,00 Telex : 16,00 Tele
școală : 16,30 Curs de limba fran
ceză (nivel mediu) ; 17,00 Telex ; 
17.05 Muzică populară ; 17,20 Re
portaj de scriitor ; 17,40 Pentru

Joi după-amiază, tovarășul 
ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care face o vizită de 
prietenie în Siria, la invitația 
conducerii Partidului Baas Arab 
Socialist, a fost primit de către 
Hafez El Assad, secretar general 
al Comandamentului național al 
partidului, președintele Repu
blicii Arabe Siriene. La convor
bire a participat tovarășul Ni- 
colae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România.

Cu acest prilej, tovarășul 
Ștefan Andrei a înmînat pre
ședintelui Hafez El Assad un 
mesaj personal din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
i-a transmis expresia sentimen
telor de prietenie, împreună cu 
cele mai bune urări de progres 
și prosperitate pentru poporul 
sirian prieten.

Mulțumind, președintele Re
publicii Arabe Siriene a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutul său călduros'și un mesaj 
de prietenie, împreună cu urări 
cordiale de noi succese și de 
prosperitate pentru poporul ro
mân prieten. Hafez El Assad 
a evocat cu multă căldură întîl- 
nirile sale cu președintele Re
publicii Socialiste România care 
au pus bazele unei largi dez
voltări a raporturilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare.

In cursul convorbirii s-a ex
primat dorința comună de a 
amplifica și diversifica relațiile 
politice, economice, culturale și 
în alte domenii, dintre România 
și Siria, in interesul reciproc al 
cauzei libertății, progresului so
cial. păcii și înțelegerii între 
popoare. Totodată, s-a efectuat 
un schimb de informații și de 
vederi în probleme de interes 
comun, privind situația interna
țională actuală și îndeosebi în 
legătură cu instaurarea unei 
păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu.

în cursul vizitei pe care o 
întreprinde în Siria, tovarășul 
Ștefan Andrei. împreună cu to
varășii Nicolae Doicaru, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România. Cornel 
Pacoste, membru al C.C. al 
P.C.R.. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
lâ C.C. al P.C.R., a avut, 
miercuri după-amiază, convor- 
Biri cu Abdallah Al Ahmar, 
secretar general adjunct al Co
mandamentului național al Par- 

.1 tidului Baas Arab Socialist.
S-a procedat la o informare 

reciprocă in legătură cu activi
tatea și preocupările actuale ale

sănătatea dv. Grija pentru ochii 
copilului ; 17,50 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură ; 18,20
Recital vocal : soprana Georgeta 
Orlovski de la Opera Română din 
Cluj ; 18,40 Teleglob. Pe Valea
Vîltaveî ; 19.00 Numele nostru e 
țara — spectacol de poezie ; 19.20 
1 001 de seri ; 19,30 Telejurnal ;
20.00 Ancheta T. Descîntec cu... 
cîntec ; 20,40 Teatru TV. Marele 

vis de Radu Theodoru. Episodul 
2 : „început de veac“ ; 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Janosik. Ulti
mul episod ; 20,45 Tezaur de cîn
tec românesc ; 21.05 Telex ; 21,10 
Mal aveți o întrebare ; Revoluția 
tehnico-științifică contemporană ; 
21.50 Din filmoteca TV.

MIERCURI, 14 IANUARIE 1978

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : 10.00 Acești ti
neri ai „Cetății de foc“ (reluare) ; 
10,15 Teatru scurt : Cerere în că

celor două partide, exprimin- 
du-se dorința de a adinei cu
noașterea reciprocă, schimbul 
de vederi și de experiență din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist.

In dimineața zilei de joi. to
varășul Ștefan Andrei, ceilalți 
oaspeți români s-au întîlnit cu 
Mahmoud Al-A’youbi, președin
tele Consiliului de Miniștri, și 
cu Mouhammad Haydar. vice- 
premier, membri ai Comanda
mentului național al Partidului 
Baas Arab Socialist. In cursul 
întîlnirii a fost exprimată satis
facția celor două părți pentru 
evoluția ascendentă a raportu
rilor economice și de altă na
tură dintre cele două țări, subli- 
niindu-se hotărîrea reciprocă1 de 
a acționa cu consecventă pen
tru transpunerea în viață a în
țelegerilor convenite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El Assad.

Joi seara, la sediul Comanda
mentului național al Partidului 
Baas Arab Socialist, tovarășul 
Ștefan Andrei și Abdallah Al 
Ahmar au semnat programul de 
cooperare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist pentru anii 
1976—1977.

ORIENTUL 
APROPIAT

La Washington au luat sfirșit 
convorbirile oficiale dintre se
cretarul de stat american, Hen- 
ry Kissinger, și ministrul de ex
terne israelian, Yigal Allon. în
tr-o declarație făcută presei, 
Kissinger a arătat că discuțiile 
s-au axat pe evoluția relațiilor 
bilaterale și aspectele principa
le ale actualității internaționale.

Poate niciodată de la începu
tul tulburărilor din Liban, lup
tele n-au fost atît de violente 
ca în ultimele trei zile, relatau 
vineri seara agențiile de presă. 
Numai în perioada dintre mie
zul nopții precedente și seara 
zilei de vineri s-au înregistrat 
74 morți și 152 răniți.

Importantul cotidian libanez 
„Daiiy Arab World Review“ 
scria în legătură cu cele de mai 
sus că situația de criză din Li
ban, veche de nouă luni, „a es
caladat atingînd în prezent 
culmi fără precedent pe plan 
politic și militar, la nivel arab 
și internațional. Chestiunea este 
acum dacă ea se apropie astfel 
de sfirșit“.

groaznice. Statistici oficiale precizează că 
utilizarea drogurilor constituie principala 
cauză a creșterii criminalității in Statele 
Unite. Și, cu toate acțiunile de limitare a 
consumului de stupefiante, cu toate măsu
rile penale și cu toate acțiunile mass me
diei — televiziune, radio, presă — care or
ganizează adevărate campanii anti-drog. 
toxicomania este în creștere, se vorbește 
despre ea ca despre o epidemie care atacă, 
mai cu seamă, tineretul.

Ce-i împinge pe acești tineri, dintre ca
re mulți nu au iinplinit nici măcar 16 ani, 
spre o atît de uimitoare abandonare a vo
inței și conștiinței lor în mrejele droguri
lor ? Explicația o oferă chiar factori ai so
cietății din care fac parte : sociologi, psi
hologi, psihiatri, ba chiar și personalități gu
vernamentale care, sub presiunea opiniei 
publice, încearcă să bareze răul. Cauzele 
sint profunde și grave, ele avîndu-și obir- 
șia in insăși natura societății care le-a ge
neral. Intr-o lume a atotputerniciei banu
lui, în care criminalitatea și degradarea mo
rală devin, ele însele, afaceri dintre cele 
mai rentabile, tinărul aflat la începutul 
vieții trăiește o serie de contradicții și de
cepții care-1 împing spre izolare, însingu
rare, pasivitate și, în cele din urmă, îl arun
că în capcana drogurilor, de unde, de cete 
mai multe ori, nu mai poate ieși. Incerti
tudinea față de ziua de miine, inutilitatea 
unei diplome care în loc să-ți ofere dreptul 
de a te afirma rămine, de multe ori, o hir- 
tie de prisos (tot mai mulți „șomeri cu di
plomă“ ingroșind rindurile celor fără sluj
bă din țările capitaliste), criza politică si 
economică ce afectează intreaga societate 
de consum, ca și existența unei întregi fi
liere a comerțului cu droguri care a de
venit o industrie superrentabilă consti
tuie. cel mai adesea, explicațiile generale. 
Claude Olievenstcin, consultant O.N.U. in 
probleme de toxicomanie, arăta că „Dro
garea este mărturia imposibilei comunicări 
și a fricii de viitor, mărturia mai ales a 
pierderii valorilor și carențelor sistemului 
educativ, afectiv și de comunicare între 
oameni“.

DOINA IOVANEL

sătorie de A. P. Cehov ; 10.45 Mu
zică populară : 11,15 Aventura cu
noașterii ; 11,45 Te cînt, țara
mea ! — program de cîntece in
terpretat de Corala ..Paul Cons- 
tantinescu“ a Palatului Culturii 
din Ploiești ; 12,00 Telex ; 16.00
Teleșcoală ; 16,30 Curs de limba 
rusă (nivel mediu) ; 17,00 Telex ; 
17,05 Pentru timpul dv. liber vă 
recomandăm... ; 17,20 La volan.
Emisiune pentru conducătorii 
auto ;4 17,30 Ateneu popular TV. ;
18.10 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură ; 18.40 Tragerea
Pronoexpres ; 18,50 Tribuna TV. ; 
Un conflict milenar : Cultura lai
că — cultura religioasă (I) ; 19.15 
Publicitate ; 19.20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal ; 20,00 Revista e- 
conomică TV. ; 20.30 Publicitate ; 
20,35 Telecinemateca. Ciclul „Un 
mare regifcor“ — Karel Kachyna. 
Trenul spre stația „Cerul“ pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice cehoslovace. Premieră TV. ; 
22,00 interpretul preferat : George 
Enache ; 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76 ; 20,15 Preferin
țele dv. muzicale sînt și preferin
țele noastre ; 21,05 Telex ; 21,10
Telerama. Televiziunea și oceanul 
planetar : 21,40 Roman foileton ; 
Forsyte Saga (reluare).

JOI, 15 IANUARIE 1978

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală ; 16.30 Curs de 
limbă germană : 17,00 Telex ;
17,05 Un disc pe 625 de linii ; 17.25 
Din țările socialiste ; 17,35 Muzica. 
Emisiune de actualitate muzicală ; 
17,55 Enciclopedie pentru tineret ;

din țările socialiste
De la Tirana spre 

Kruje, punctul termi
nus al programului vi
zitei din acea zi, șo
seaua ne-a purtat pes
te cîmpiile mănoase 
din Albania de mijloc. 
Cu cit ne apropiam de 
zona muntoasă, așeză
rile deveneau mai 
rare, spațiul înfăți- 
șîndu-se în culori și 
nuanțe puternice. Plan
tațiile de măslini, cu 
verdele argintiu al 
frunzelor in Iancie, ce
dau locul unor spații 
acoperite cu un verde 
sălbatic. Mai sus, aco
lo unde panglica as
faltată șerpuia în în
colăciri mai dese, din 
loc in loc, roci calca- 
roase străjuiau văile 
intr-o așteptare secu
lară. în depărtare, 
culmile Alpilor alba
nezi tăiaseră din cer 
largi sectoare, oferind, 
în luminile cernute de 
azuriul bolții Adriati- 
cii, imagini panorami
ce. Dintr-o dată, pe 
neașteptate, se ivi ce
tatea... Ne aflam în 
locurile legendare, un
de cu veacuri în urmă 
cetele de viteji condu
se cu înțelepciune de 
Georges Kastrioti 
Skanderbeg respinse
se valurile invadatoare 
ale imperiului otoman.

Am vizitat muzeul 
în care sînt păstrate 
cu sfințenie obiecte 
din vremea eroului le
gendar, prietenii alba
nezi mi-au înfățișat pe 
larg teatrul de opera
țiuni militare. Dincolo 
de eroismul de care au 
dat dovadă apărătorii 
albanezi, aveam să re
țin aspecte privind ni
velul remarcabil al 
vieții materiale și spi
rituale pe care-1 atin
sese această țară pe 
atunci. Tradițiile pre
lucrării metalului și 
lemnului erau prezente 
nu numai in aspectul 
exponatelor, ci se con
tinuau simbolic, din-

PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Demisia 
guvernului norvegian

• PRIMUL MINISTRU al 
Norvegiei, Trygve Bratteli, a 
prezentat vineri regelui Olav al 
V-lea demisia guvernului său. 
Totodată, premierul a recoman
dat suveranului să însărcineze 
eu formarea noului cabinet pe 
Odvar Nordli, desemnat la con
gresul din septembrie 1975 al 
Partidului Muncitoresc (de gu- 
vernămînt) drept succesor la 
funcția de șef al guvernului.

Observatorii apreciază că Od
var Nordli, care a primit man
datul în aceeași zi, va prezenta 
lista noului cabinet luni sau 
marți. Aceasta nu va prezenta, 
se menționează, deosebiri esen
țiale față de actuala echipă mi
nisterială.
• VORBIND în fața unor 

simpatizanți ai Mișcării Socia
liste Panelene, Andreas Papan- 
dreu a anunțat trecerea la orga
nizarea bazei Pasok și crearea 
de comitete județene provizorii, 
în vederea aplicării hotărîrilor 
care să ducă la o conferință na
țională a acesteia. Andreas Pa- 
pandreu nu a exclus posibilita
tea unor alianțe cu alte partide.

Islanda a hotărît să ceară 
o reuniune specială a N.A.T.O.

O nouă coliziune s-a produs, 
vineri, intre un vas britanic de 
război și o navă de coastă is
landeză în interiorul apelor na
ționale de pescuit ale Islandei, 
extinse, în mod unilateral, de 
autoritățile de la Reykjavik la 
200 mile marine. Este vorba de 
fregata britanică „Leander“ și 
canoniera islandeză „Thor“. De 
remarcat că aceasta este a treia 
ciocnire a canonierei „Thor“ cu 
nave britanice însărcinate cu 
protecția pescadoarelor engleze 
ce recoltează pește în zona a- 
mintită.

După cum s-a mai anunțat. 
Consiliul de Miniștri al Islandei 
a hotărît să ceară convocarea 
unei reuniuni speciale a Pactu
lui Nord Atlantic consacrată 
examinării incidentelor dintre 
navele militare britanice și cele 
ale marinei de coastă islande
ze. Un purtător de cuvînt ofici
al islandez a declarat, totodată, 
că in cazul în care navele mi
litare britanice vor continua ac
țiunile împotriva vaselor aparți-

18.20 Atenție la... neatenție ; 18,45 
Universitatea TV. ; 19.20 1 001 de 
seri ; 19.30 Telejurnal ; 20.00 Ca
dran economic mondial ; 20,15 Ve
tre folclorice Cîntece vechi și noi 
de pe Mlletin ; 20,40 Univers știin
țific ; 21.10 Revista literar-artisti- 
că TV. Eminesciana ; 21,50 Vedete 
internaționale ; 22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concert simfonic susținut 
de orchestra de studio și corul 
Radioteleviziunii ; 22.05 Pagini de 
umor : Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea.
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PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 
limbă engleză (nivel mediu) ; 
17.00 Emisiune în limba germană ;
18.45 Tragerea loto ; 18.55 Din lu
mea plantelor și animalelor ; 19,20 
1001 de seri ; 19.30 Telejurnal ; 
20.00 Reflector ; 20.20 Film artis
tic : Aventura lui Darwin — pro
ducție a studiourilor engleze. Pre
mieră TV. ; 21,45 Festivalul șlagă
relor. Decada 1973 ; 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL TI

17,00 Telex ; 17.05 Ancheta T
(reluare). Descîntec cu... cîntec ;
17.45 Muzică populară ; 18,05 Ex
pedițiile albe. Reportaj TV. ;
18.20 Vîrstele peliculei ; 19.20 1 001
de seri ; 19.30 Telejurnal ; 20.00
Armonii intime ; 20.30 Viața eco
nomică a Capitalei ; 20.50 Artă 
plastică ; 21,05 Telex ; 21,10 Seâră 
de operă. Cosi fan tutte de Mo- 
zart (I).

eolo de porțile cetății- 
muzeu, în atelierele 
artizanale ca și in noi
le cetăți moderne, 
izvorîte din cerințele 
dezvoltării economice 
și sociale a țării.

Kruje, simbol al 
luptei pentru liberta
te, eentru comercial și 
economic important in 
secolul al XÎV-lea, a-

verse planuri, la Kru
je. ca și în toate cele
lalte districte ale țării.

In anii din urmă, 
prin strădaniile oame
nilor muncii, prin sus
ținute eforturi finan
ciare și materiale, în 
districtul Kruje au 
apărut pentru prima 
oară unități industria
le. s-a modernizat con
tinuu agricultura, spo- 
rindu-se randamentul 
producțiilor. Au fost

Istorie nouă
in cetatea Kruje

vea să străbată o pe
rioadă de decădere, 
devenind in veacu
rile următoare una din 
regiunile cele mai îna
poiate ale Albaniei 
antebelice. Eliberarea, 
in noiembrie 1944, cu 
prețul a numeroase sa
crificii — in memoria 
cărora întîlnești pretu
tindeni însemnele 
einstirii — apoi procla
marea republicii, in II 
ianuarie 1946, au des
chis largi posibilități 
de dezvoltare, pe di-

create școli noi, nu
meroase centre medi- 
co-sanitare impinzesc 
ținutul dintre mare și 
munți. La Kruje, odată 
cu restaurarea unor 
vechi ateliere de pre
lucrare artizanală a 
metalului și lemnului, 
s-au înălțat Întreprin
deri moderne, care, în 
complicate procese 
tehnologice, prelucrea
ză materii prime din 
regiune. Kruje a deve
nit unul din marile 
centre ale țării pentru

dar a subliniat că, potrivit opi
niei sale, unitatea de acțiune nu 
ar putea fi concepută decit între 
partidele opoziției. El a apreciat 
că un program minim de colabo
rare ar trebui să cuprindă trei 
puncte de bază : independenta 
națională, dezangajarea de 
N.A.T.O. și S.U.A.. închiderea 
bazelor străine, amplasate pe 
teritoriul tării și promovarea 
unei politici externe indepen
dente ; dejuntizarea ; proteja
rea muncitorilor greci.

Delhi : Adunare festivă 
dedicată României
• SOCIETATEA DE PRIE

TENIE indo-română a organi
zat, vineri, la sala de confe
rințe „Patel House“ din Delhi, 
o adunare festivă dedicată ce
lei de-a 28-a aniversări a Pro
clamării Republicii în Româ
nia. Au vorbit președintele so
cietății de prietenie indo-româ- 
ne, Ashok Sen, membru al Par
lamentului, alți parlamentari, 
precum și Petre Tănăsie, am
basadorul României in India.

In cadrul aceleiași manifes
tări a fost organizată o expo
ziție de fotografii cu tema „Rea- 

nînd .marinei de coastă a Islan- 
dei există riscul ruperii relați
ilor diplomatice cu Marea Bri- 
tanie.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvint al Ministerului de 
Externe britanic a anunțat că 
guvernul de la Londra ar întîm- 
pina cu regret orice hotărîre a 
Islandei de a rupe relațiile di
plomatice cu Marea Britanie și 
de a convoca o reuniune spe
cială a Pactului Nord Atlantic 
consacrată examinării incidente
lor dintre navele militare brita
nice și cele ale marinei de coas
tă islandeze în interiorul zonei 
naționale de pescuit a Islandei, 
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• PREMIU PENTRU INVENȚIE. Marele premiu al celui de-al 
IV-lea Salon internațional de invenții și tehnici noi, de la Ge
neva, a fost acordat unei firme din Franța, pentru un sistem de 
lagăre magnetice active, menit să înlocuiască rulmenții cu bile 
sau palierele clasice. Lagăiele magnetice oferă posibilitatea dez
voltării unor viteze foarte mari, fără nici o vibrație, și pot fi 
folosite la mașinile centrifuge, la compresoare și aparate de 
măsura * O CAFEA MULT PREA SCUMPA... Apărîndu-se in 
fața unui complet de judecată la tribunalul din Palermo, Anto
nio Valențe a susținut că este nevinovat. Potrivit versiunii sale, 

•el a intrat într-un local din localitatea siciliana Carini, s-a des
cheiat la haină și a cerut o cafea. Instanța a constatat însă că 
versiunea completă, confirmată de martori oculari, era urmă
toarea : Valențe a intrat în local, s-a descheiat la haină, a scos 

■un pistol și a ordonat să i se dea o cafea’pe gratis. Ca urmare, 
cafeaua l-a costat pe Antonio Valențe opt ani de închisoare, pri
miți sub acuzația de tîlhărie • APARAT PENTRU CURĂȚAT 
GEAMURI. In R.F.G. se fabrică un aparat electric pentru cură
țarea ferestrelor. La capătul unui tub lung este montat un ele
ment electronic de încălzire a cărei temperatură poate fi reglată. 
Pe element se fixează o cîrpă udă care spală geamul, Iar aburul 
provocat prin încălzirea concomitentă a cirpei il usucă « DOUA 
SURORI SIAMEZE au fost separate cu succes, in urma unei 
operații efectuate la un spital din Madagascar. Este prima ope
rație de acest gen din istoria chirurgiei malgașe șl care a reușit.
• VEGETAȚIE ÎN INSULA NISINOSIMA SINTO. Ca urmare a 
erupției uhui vulcan în Oceanul Pacific, la 1 900 km de Tokio, în 
decembrie 1973 a apărut o nouă insulă cu suprafața de 205 000 
m.p., care a fost denumită Nisinosima Sinto. Hotărîrea privind 
includerea acestei insule în teritoriul japonez a fost adoptată 
după ce un grup de cercetători a constatat că Nisinosima Sinto 
nu va dispare în apele oceanului. Acum pe noua insulă a șl apă
rut vegetația a AUTOMOBILUL ANULUI 1975—1976. Un grup de 
49 ziariști din 15 țări a desemnat modelul „Simca 1307—1308“ 
drept mașina anului automobilistic 1975—1976. Trofeul urmează a 
fl Înmînat reprezentantului firmei constructoare — „Chrysler 
France“ — la 5 februarie, în capitala Suediei. Juriul a luat în 
considerare ansamblul calităților automobilelor, între care secu
ritatea, confortul, performanțele, inovațiile tehnice, competitivi
tatea și valoarea, raportată la prețul de vînzare. „Simca 1307— 
1308“ a obținut 185 de puncte, fiind urmată de „BMW 316—320“ 
(136 puncte), „Henault 30 TS" (102), „Peugeot 604" (70) și „Leyland 
Princess" (49). In 1975 trofeul revenise tot unui automobil fran
cez - „Cltroen CX" « NU ERA UN SIMPLU CAMION. De pe o 
stradă din Milano a fost furat, joi, un camion de mare tonaj care 
pînă in prezent nu a putut fi găsit. Faptul în sine nu ar fl de
terminat o alertă prea mare dacă încărcătura ar fi fost una obiș
nuită. Dar în camionul și in semiremorca sa se afla o cantitate, 
de peste 25 de tone de metal destinat producerii de monede si 
care era expediată la Roma din Franța. Infractorii au profitat de 
absența șoferului, care coborîse pentru cîteva clipe, pentru a 
forța ușa camionului și a porni, evident, în mare grabă.

producția de Îngrășă
minte fosfatice și de 
ciment. La Lac ~ 
același district — se 
vor produce în rurind 
cupru și acid sulfuric. 
La Fusche-Kruje și 
Milot s-au dezvoltat 
industria materialelor 
de construcții, alimen
tară. Populația distric
tului s-a triplat, rin
durile clasei munci
toare au continuat să 
crească pe măsură ce 
noi întreprinderi in
dustriale au fost co
nectate la circuitul e- 
conomic al țării.

Cu fiecare etapă a 
construcției socialiste, 
noile construcții, suc
cesele înregistrate, me
tamorfozează imaginile 
arhaice din această 
zonă a Albaniei. Cîte- 
va date, cu valoare de 
exemplu. Producția a- 
grieolă a urcat la cote 
de 5.3 ori mai mari, în 
comparație cu nivelul 
atins înainte de război. 
Durata medie a vieții 
â crescut de Ia 38.8 ani 
în 1938, Ia circa 69 ani 
în prezent. Numai în 
orașul Laț sînt de pa
tru ori mai multe ca
dre didactice și elevi 
decît existau în între
gul district înainte de 
eliberare.

...Un itinerar de 2 500 
km prin Albania oferă 
vizitatorului străin pri
lejul de a cunoaște pa
gini din istoria po
porului ațestei țări, de 
a înregistra secvențe 
sugestive din viața 
nouă. La Kruje, ca și 
în alte locuri pe unde 
am trecut, în apro
pierea zidurilor medie
vale purtînd pecetea 
bătăliilor de demult, 
se inalță treptele noi 
ale istoriei socialiste. 
Ele atestă hărnicia 
unui popor, care, mîn- 
dru de trecutul Istoric, 
lși făurește un viitor 
pe măsura aspirațiilor 
sale.

I. TIMOFTB

lizări din România“ ți au fost 
proiectate filmele documentare 
de scurt metraj „România țara 
mea“ și „Comori turistice din 
România“.

• LA CARACAS continuă lu
crările reuniunii experților din 
cadrul Sistemului Economic La- 
tino-American (S.E.L.A.), a- 
vînd drept obiectiv principal a- 
doplarea unui punct de vedere 
comun în legătură cu proble
mele înscrise pe agendele Con
ferinței UNCTAD de la Nai
robi și reuniunii de la Manila 
a „grupului celor 77“, progra
mate a-și desfășura lucrările in 
cursul acestui an.

• NUMĂRUL ȘOMERILOR 
din R.F. Germania a sporit, tn 
decembrie 1975, cu 109 000 ajun- 
gind la 1 223 000 de persoane, a 
anunțat președintele Oficiului 
Federal al Muncii, Josef Stingi. 
El a precizat că această cifră 
reprezenta, luna trecută, 5,3 la 
sută din totalul forței de 
muncă.

A sporit, de asemenea, eu 
58 000 de persoane, numărul șo
merilor parțiali, totalizind 748 000 
de salariați, ale căror venituri 
sint astfel substanțial reduse.

S.U.A. se opun 
măsurilor protecționiste

• ÎNTR-UN DISCURS rostit 
Joi la Casa Albă, în fața Comi
tetului consultativ pentru comer
țul internațional, președintele 
Gerald Ford a declarat că Admi
nistrația S.U.A. va face eforturi 
pentru a rezista presiunilor pro- 
tecționiste, atît Ia nivelul State
lor Unite, cit și în lume, „in care 
interdependentele sint din ce in 
ce mai accentuate“.

Președintele Ford a apreciat 
că recesiunea, șomajul și inflația 
nu trebuie invocate pentru a 
justifica adoptarea unor măsuri 
protecționiste și a unor bariere 
comerciale.

• POTRIVIT unor statistici 
elaborate de centrala sindicală 
C.G.T. (Confederația Generală 
a Muncii), costul vieții a sporit 
anul trecut în Franța cu 14,2 
la sută.
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