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CINE CONDUCE
PROCES UI DE PRODUCȚIE

IN SCHIMBURILE II SI III ?
Concluzii pe marginea unui raid-anchetă

efectuat în două mari întreprinderi vîlcene
Platforma industrială din 

Rîmnicu Vîlcea. Mai sînt două 
ore pină ce muncitorii, cadrele 
tehnice care au asigurat asisten
ța tehnică în schimbul II vor 
preda mașinile și instalațiile 
schimbului următor. însoțiți de 
tovarășul Ion Oprea, instructor 
al C.C. al U.T.C., și Anton Cio- 
botaru, președintele Consiliului 
tineret muncitoresc al Comitetu
lui județean Vilcea al U.T.C., 
intrăm în sala dispeceratului de 
la combinatul chimic. Doi tineri, 
Ion Spineanu și Constantin 
Constantinescu ne prezintă în 
citeva minute situația : toate 
instalațiile funcționează normal, 
nu lipsește nimeni de la pro
gram, toate secțiile au raportat 
pină la acea oră producții bune, 
între timp. în sala unde ne 
aflăm sosesc tovarășii Alexan
dru Trufelea, contabilul șef al 
unității, și inginerul automatist 
Ion Ursățeanu care asigură asis
tența tehnică din partea condu
cerii întreprinderii în schimbu
rile II și III.

împreună vizităm cîteva secții. 
La > instalația oxoalcpoli. jjeful 
secției, tovarășul Ion Marin, ne 
comunică aceleași date notate la 
dispecerat : prezența sută la 
sută, activitatea ritmică, produc
ție bună la toate instalațiile. Cu 
întreaga atenție concentrată 
asupra aparatelor și a tabloului 
de comandă, operatorii chimiști 
de la instalația monomer I — 
conduși de maistrul Augustin 
Moldovan — urmăresc bunul 
mers al utilajelor. Undeva s-a 
înregistrat o scădere de presiu
ne. Se acționează urgent și in 
cîteva minute indicatoarele 
aparatelor de măsură și control 
revin la normal.

„Dacă ne organizăm mai bine 
munca, dacă Iă buna desfășura
re a procesului de producție —• 
pe toată durata programului —

La, instalația oxoalcpoli, șt 
secției, tovarășul Ion Marin.

își dau concursul cadre tehnice 
bine pregătite și dacă se. res
pectă cu strictețe disciplina — 
ne spune inginerul Ion Ursățea- 
nu — greutățile, provocate de 
complexitatea unor procese de 
producție sau a lucrului pe 
timpul nopții, pot fi ușor înlă
turate“.

Dar dacă chimiștii vîlceni cu
nosc aceste lucruri, și rezultatele 
obținute în primele zile ale anu
lui confirmă pe deplin preocu
pările pentru întărirea ordinei 
și disciplinei la fiecare loc de 
muncă, pentru asigurarea unor 
condiții bune de desfășurare a 
activității fiecărei secții și insta
lații, vecinii lor de pe platforma 
industrială, constructorii de uti
laj chimic și forjă se pare că 
nu și-au însușit încă 
sarcini. Din totalul de 54 ingi
neri și subingineri, citi lucrează 
în întreprindere. doar 12 sint 
repartizați să asigure asistența 
tehnică în schimburile II și III. 
în seara cînd am vizitat unita
tea, subinginerul Mihail Filiti în
cerca singur să rezolve numeroa
sa probleme de care depindea 
activitatea niai multor ateliere.

într-o altă secție importantă 
— sculerie — maistrul Cristian 
Bercea era singurul cadru de 
conducere care trebuia să 
coordoneze și să urmărească ac
tivitatea a peste 125 de oameni, 
să acorde asistență tehnică. Deși 
pină la terminarea programului 
mai era o jumătate de oră. ma
joritatea mașinilor erau oprite, 
se curățau instalațiile, unii 
muncitori se îmbrăcau, iar alții 
erau deja la autobuze. în secția 
cazangerie, inginerul Ion Firan 
a trebuit să conducă singur în 
acea noapte activitatea a 5 echi
pe. Cei 2 maiștri care trebuiau 
să-l însoțească în această noapte 
lipseau, unul fiind trimis în 
delegație, iar celălalt transferat,

și din această cauză la ora 23,00 
nu se cunoștea nici măcar situa
ția prezenței. Aflăm a doua zi, 
de la conducerea întreprinderii, 
că au lipsit de la program in 
schimburile II și III peste 20 
de tineri. Situația îndeplinirii 
sarcinilor pe prima decadă a 
lunii arată că acestea au fost 
realizate doar în proporție de 60 
la sută. Tovarășul inginer Păun 
Vlad, directorul tehnic al între-

NICOLAE MILITARU
(Continuare In pag. a III-a)

aceste

—Marea întrecere socialistă pe 1976—\ 
ENTUZIASTE CHEMĂRI PATRIOTICE PENTRU ANTRENAREA 

TUTUROR ENERGIILOR LA ÎNFĂPTUIREA CU SUCCES A SARCINILOR
PRIMULUI AN AL CINCINALULUI 1976-1980

Expresie a hotârîrii de a ridica patria la noi cote 
de civilizație socialistă, de a înfăptui neabătut po
litica internă și internațională a partidului și statu
lui nostru, noi colective de oameni ai muncii din ce
le mai diferite domenii de activitate, pornind de la

rezultatele remarcabile dobîndite în ultimii ani, de 
la analiza posibilităților rămase nevalorificate, 
lansează îndemnuri vibrante la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor cincinalului revoluției tehnico- 
științifice.

In numărul de astăzi — in pagina a lll-a — publicăm chemările la întrecere pe anul 1976 adre
sate de COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI RIMNICU VÎLCEA, ÎNTREPRINDEREA „ELEC- 
TROCENTRALE CRAIOVA", ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „DACIA" BUCUREȘTI Șl COLECTIVUL STAȚIEI 
DE CALE FERATĂ ORADEA-EST

In curind. aceste utilaje chimice, aflate in faza de finisaj, vor fi 
livrate de întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie“ București 

beneficiarului — Combinatul chimic Craiova.

Din cronica întrecerii socialiste^
• Cele 13 miliarde lei, a- 

locate pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială a județului 
Neamț in acest cincinal, sint 
orientate in prima etapă spre 
construcția a trei mari obiec
tive industriale și a nume
roase eapdcitați de țiroduc- 
țle. Printre acestea se nu
mără un combinat pentru 
prelucrarea lemnului, la 
Dumbrava-Neamț. o fabrică 
de ciment la TaȘca, un la
minor la Roman, care au și 
început să prindă contur, 
lucrările fiind în avans cu 
10—18 zile față de graficele 
de execuție. O serie de uni
tăți, cum sînt Combinatul de 
fire și fibre sintetice de la 
Săvinești. Combinatul de 
îngrășăminte chimice de la 
Piatra Neamț, întreprinderile 
mecanice de la Roman și 
Piatra Neamț își măresc po
tențialul productiv.

a fondului forestier în pe
rioada 1976—2010 prevăd îm
pădurirea a peste 82 000 ha. 
în zonele forestiere eu teren 
mai fertil se vor înființa pes
te 16 800 ha plantații de cul
turi eu perioadă mai scurtă

• Cincinalul revoluției teh
nico-științifice înseamnă 
pentru județul Vrancea con
tinuarea dinamică a dezvol
tării economice și sociale. 
Cele 10,4 miliarde lei fonduri 
pentru investiții sint dirijate, 
în principal. .aprr-anstruire < de creștere peiyru produce- 
a 35 noi capacități de pro
ducție, printre care un com
binat de celuloză și hîrfie, o 
fabrică de motoare speciale, 
o filatură de lină pieptănată, 
o fabrică de tricotaje și o 
unitate de prelucrat mase 
plastice, care vor determina 
o creștere a producției in
dustriale de peste 2,3 ori în 
raport cu cea realizată în 
anul 1975.

• Măsurile stabilite de In
spectoratul silvic al județu
lui Hunedoara pentru înfăp
tuirea programului național 
de conservare și dezvoltare

rea lemnului de celuloză.
S-au făcut pregătiri pen

tru producerea pe plan local 
a materialului săditor, mai 
ales specii de mare valoare 
economică : molid, brad, Du
glas, larice, prin strob și sil
vestru, gorun, paltin și cireș. 
In acest scop s-au făcut a- 
menajări pentru extinderea 
cultivării puieților în solarii 
și paturi nutritive, metode 
care scurtează cu un an ci
clul de producere. Numai în 
anul curent se vor obține pe 
această cale circa 4 milioane 
puieți.

(Agerpres)

SECRETARUL U.T.C. ÌN CONSILIUL DE CONDUCERE A ȘCOLII

Nu „invitat“ care acceptă statutul
de „tolerat“, ci reprezentant de drept

al organizației de tineret
Este cunoscut '. că In

baza normelor uni .orga
nizare și funcționa. 'ități-
lor de învățămint, \ -ui
comitetului U.T.C. f< yte
din consiliul de cor, c al 
școlii, ca reprezentant rga- 
nizației de tineret în a or
ganism colectiv de conducere. 
Expresie a profundului demo
cratism existent astăzi în toate 
domeniile vieții social-politice, 
prezența secretarului comitetu
lui U.T.C. din școală în consiliul 
de conducere se înscrie ca o im
portantă pîrghie în activitatea 
de îmbunătățire continuă a for
melor și metodelor de pregătire 
profesională, politico-ideologica, 
de educare a tinerei generații 
în spiritul principiilor eticii și 
echității socialiste. O recentă 
dezbatere in acest sens, la care 
au participat aproape 400 de se
cretari ai comitetelor U.T.C. din 
liceele real-umaniste, in cadrul 
taberei de instruire și odihnă, 
organizată Ia Sibiu de C.C. al 
U.T.C., ne-a relevat următorul 
aspect: deși majoritatea elevilor- 
secretari de comitete U.T.C. 
cunosc bine drepturile și obliga
țiile ce le revin în acest sens, 
mulți dintre participanții la 
dezbateri au mărturisit că pre
zența lor în consiliile de condu
cere este sporadică sau, uneori, 
inexistentă. Fapt ce ne-a de
terminat să întreprindem o an
chetă investigind un' eșantion de 
50 de subiecți, cărora le-am 
adresat un chestionar cu cîteva 
întrebări. Concluzia : numai 24 
de secretari U.T.C. din cei 50 
investigati au participat la toate 
consiliile de conducere, 14 nu au 
participat la nici unul, deși 8 din
tre ei au fost aleși ca secretari 
încă din anul 1974, în timp ce 
ceilalți 12 au luat parte, spora
dic, la unul sau două consilii 
de conducere. Incercind să a- 
flăm care au fost motivele ce 
au condus la această situație, 
majoritatea. 90 la sută, au de
clarat că nu au fost „invitați". 
Iată așadar, că, deși, așa cum a- 
firmarn la începutul acestor rîn- 
duri, există o deplină cunoaște-

re. teoretică, a sarcinilor pe 
care le are secretarul U.T.C. în 
cadrul consiliului de conducere, 
aplicarea în practică a princi
piilor teoretice este ca și inexis
tentă. Printre secretarii U.T.C. 
care nu au participat la nici un 
consiliu de conducere se numă
ră Nicolae Carnog, Liceul real- 
umanist Cărei, județul Satu- 
Mare, secretar de aproape un an 
de zile, Gheorghe Mariana, Li
ceul 
Iași, 
tară 
ceul 
cretară de un an și jumătate, 
Andrei Ardeleanu, Liceul real- 
umanist Cehul-Silvaniei, jude
țul Sălaj. Nețan Dusia, Liceul 
„Liviu Rebreanu“-Bistrița și al
ții. în cadrul dezbaterii, tocmai 
aceștia au punctat temeinic și 
aprofundat locul și rolul secre
tarului U.T.C. în consiliile de 
conducere și profesorale ale șco
lii.

Fără îndoială că această cu
noaștere pur teoretică este in

„Alexandru Ioan Cuza“ din 
de doi ani de zile secre- 

U.T.C., Maria Udățeanu, Li- 
Săcele, județul Brașov, se-

suficientă dacă nu-și găsește o 
reflectare practică in participa
rea vie, dinamică, deplin docu
mentată la dezbaterile consilii
lor de conducere, unde secreta
rul U.T.C. trebuie să aducă opi
niile și propunerile elevilor pri
vind mai buna organizare a tu
turor laturilor activității școla
re. Este, desigur, greu de răs
puns la întrebarea ce Se cuvine 
să ne-o punem în legătură cu 
această adevărată abdicare a 
unor secretari U.T.C. de la una 
din marile îndatoriri ce le re
vin ca reprezentânți ai organi
zației de tineret. Este posibil ca 
și din partea conducerilor unor 
licee să se manifeste reticență, 
sau chiar rezistență în fața pre
zenței unui elev, fie el și secre
tar U.T.C., în consiliile profeso
rale și de conducere. Reticență 
datorată, desigur, neînțelegerii

DAN VASILESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

UNIREA
conștiința de sine
a poporului român

ieșeanăSecvență din noua arhitectura
AGERPRES

„Gînduri de viitor" 
ale tinerelor fete

Comitetul U.T.C. al sectorului 
4 din Capitală a dobindit o bună 
experiență în organizarea ac
tivităților dedicate tinerelor fe
te. Astăzi, pentru utecistele de 
la mai multe întreprinderi din 
sector, precum „Flacăra roșie“, 
„I.O.R.". „Crinul“, „Arta popu
lară“. „7 Noiembrie“ este pro
gramată, la Clubul T 4 o ma
nifestare cu caracter comnlex. 
Sub titlul „Gînduri de viitor", 
participantele vor schimba opi
nii cu tovarășe cu experiență în 
activitatea productivă și obșteas
că. în munca cu fetele, îndeo
sebi. Programul mai cuprinde 
prezentarea de modele concepu
te de creatorii Casei de modă 
pentru anul 1978, o paradă a 
coafurilor, un dialog cu actorii 
George Mihăiță și Vladimir 
Găitan, un moment muzical 
susținut de orchestra de ama
tori a I.A.T.B. (V. R.).

Trăim începutul unui cincinal care își 
propune să asigure afirmarea cu putere a 
revoluției tehnico-științifice în toate sec
toarele de activitate. Știința și tehnica de
vin componente tot mai importante ale 
procesului de producție, sporesc rolul 
omului, răspunderea lui în promovarea 
progresului. Trăim o perioadă în care inte
ligența tehnică se manifestă ca o inepui
zabilă forță de producție. Despre posibili
tățile largi de afirmare a tineretului pe 
planul creației științifice și tehnice ne 
vorbește acad. Radu Voinea. Grupajul 
nostru pe care-1 publicăm în pagina a 2-a 
mai cuprinde informații de sinteză despre 
prestigiul și eficiența invențiilor româ
nești, prezentarea unor invenții românești 
medaliate la saloane internaționale și ru
brica Telex științific.

în mai 1864. domnitorul Prin
cipatelor Unite, Alexandru Ioan 
Cuza, iniția un plebiscit fără 
precedent in istoria română — 
poporul trebuia să-și dea sau 
să nu-și dea adeziunea, consim- 
țămintul pentru esențialele re
forme inifiate de domnitor șt 
de marii oameni politici care-l 
înconjurau, in anul 1864. Actul 
Unirii se continua, astfel, demon
strativ și justificativ. Unirea nu 
era și nu putea fi numai o as
pirație firească, cu caracter na
țional, ci. ca toate marile acte 
ale istoriei, ea avea și un ca
racter social, un caracter revo
luționar social, care impunea 
schimbarea profundă și in toate 
sectoarele vieții sociale fără de 
care o Românie modernă nu se 
putea concepe. „Unirea este ac
tul energic a! întregii națiuni 
române“ spunea Mihail Kogălni- 
ceanu și, dacă analizăm refor
mele lui Cuza din 1864. ne dăm 
seama că afirmația lui Koqăl- 
niceanu era departe de a fi 
doar patetică. Cuza dă, deci, in 
’64 o nouă Constituție, lărgește 
substanțial dreptul la vot prin 
legea electorală din același an. 
reorganizează pe principii mo
derne armata și invățămîntul, 
introduce alfabetul latin, refor
mează și reorganizează justiția, 
secularizează averile mănăsti
rești și, in sfîrșit. actul funda
mental al dezrobirii clăcașilor 
prin reforma agrară. E de la 
sine înțeles că rezultatul plebis
citului nu putea fi decit pozitiv.

era de
porul a _ ..... .
tor. Este iarăși de la sine înțe
les că acesta nu putea iniția 
asemenea radicale reforme — 
in principiul cărora, dealtfel, 
trebuie așezată gindirea politică 
excepțională și profundul patrio
tism ale lui Mihail Kogălnicea- 
nu — fără să se bizuie pe po
por, fără să aibă deplină încre
dere în acesta. Bălcescu însuși, 
care prin întreaga sa activitate 
revoluționară ca și a tuturor ce
lorlalți pașoptiști a pregătit și 
a făcut posibilă Unirea, consi
dera poporul român pregătit și 
capabil de a face saltul revolu
ționar pentru care altor popoare 
le-au trebuit secole — de la 
feudalism la un stat modern, 
constituit pe principii europene, 
păstrîndu-și în același timp în
tregul tezaur de. originalitate 
națională. Poporul era nu nu
mai pregătit să realizeze tJnirea, 
el era apt, avea inteligența, su
plețea morală și profunda in. 
plicare date de sufletul lui fiei ' 
binte. de a înțelege Unirea pin !r 
la ultimele ei consecințe, din
colo de entuziasm și emoție, 
dincolo de „Hora Unirii" și bu
curia de a da unui biet pîrîiaf 
statutul intern care, i se cuve
nea, ca o verigă importantă, o- 
bligatorie, istoricește 
in

la sine înțeles că pa
niers alături de domni-

,,. justițiară 
edificarea unui stat modern,

SMARANDA JELESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

SA NE ORGANIZĂM MUNCA Șl VIATA ÌN CONSENS CU NORMELE
Sm^aPHL^TOMu7sTILÙrCUETICATECHITAT»S0CIALISTA

SPAȚIU AL DESĂVÎRȘIRII
Imaginea pe care ne-o facem 

in copilărie despre viitoarea 
noastră profesiune este, inevita
bil, romantică. Scena inundată 
de luminile reflectoarelor, marea 
răscolită de furtună, pupitrul de 
comandă al unei temerare nave 
cosmice — iată genul de „locuri 
de muncă“ visate cu ardoare la 
acea virstă.

Odată cu trecerea anilor, pro
iectele noastre se schimbă, de
vin mai realiste, dar — și acest 
lucru trebuie subliniat — nimic 
din frumusețea lor nu se pierde. 
Ceea ce altădată Unea de aspec
tul exterior al locului de mun
că devine acum o tensiune a ac
tului muncii însuși, ceea ce 
altădată nu era decit un spațiu 
exotic se transformă intr-un 
spațiu moral. înțelegem că. la 
strung sau la mașina de tesut, 
avem, ca și artistul pe scenă, 
ațintite asupra noastră mii de 
priviri exigente, că navigînd cu 
combina pe marea de grîne ne 
aflăm într-o pasionantă luptă 
cu timpul, că în biblioteca in

care ne facem documentarea 
științifică, cărțile, asemenea 
unor manete, ne stau la înde- 
mînă pentru declanșarea zboru
lui spre noi orizonturi ale cu
noașterii.

Locul de muncă, oricare ar fi 
el, dar nu oricare ar fi atitudi
nea noastră față de el, oferă a- 
ceastă posibilitate de conden
sare a celor mai diferite aptitu
dini umane : dacă e solitar — 
de exemplu, posturile de obser
vație montane ale meteorologi
lor — nu exclude sentimentul 
colectivității, dacă e strict limi
tat în spațiu — mă gîndesc, de 
pildă, la atelierele de proiectare 
— nu anulează marea perspec
tivă. Focar de convergență a 
elanurilor noastre creatoare și. 
concomitent, spațiu deschis spre 
împlinirea celor mai înalte aspi
rații morale, locul de muncă se 
constituie și trebuie să se con
stituie ca o sinteză și ca un sim
bol al vocației constructive. Al 
vocației constructive care în
seamnă nu numai dorul *i ne-

răbdarea și bucuria de a înălța 
materia pe verticală, ci și pa
siunea'lucidă de a ne edifica pe 
noi înșine în spiritul imperative
lor morale ale acestui timp.

Revenind la ideea că transfor
marea locului de muncă intr-un 
spațiu al acțiunii profesionale, 
sociale, morale și politice depin
de. in primul rînd. de atitudi
nea noastră, de modul în care 
înțelegem să ne asumăm toate 
îndatoririle, de la cele care par 
neînsemnate și pină la cele care 
au o însemnătate evidentă, se 
ivește, desigur, întrebarea în ce 
constă această atitudine și cum 
anume trebuie să ne asumăm 
toate aceste îndatoriri. Cu alte 
cuvinte, cum putem conferi 
..obișnuitului“ loc de muncă o 
semnificație atît de cuprinză
toare ?

Pentru că răspunsurile teore
tice sint întotdeauna mai sărace

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare in pa^. a lll-a)

„ORIZONT 
TEHNIC 76“
„Orizont tehnic 76“. Sub a- 

cest generic în întreprinderi
le industriale, cluburile mun
citorești și casele de cultură 
ale sindicatelor din județul 
Suceava a fost declanșată o 
amplă suită de manifestări 
de propagandă tehnico-știin- 
țifică în sprijinul realizării 
exemplare a sarcinilor eco
nomice în primul an al nou
lui cincinal.

Antrenînd un mare număr 
de specialiști, cadre de con
ducere, ingineri, tehnicieni, 
muncitori de înaltă califica
re. activiști ai sindicatelor, 
„Orizont tehnic 76“ se va 
desfășura sub formă de mese 
rotunde, consfătuiri tematice, 
schimburi de experiență, 
dezbateri, sesiuni de comu
nicări etc„ pe cele mai ac
tuale teme privind organiza
rea superioară a producției 
și a muncii, perfecționarea 
pregătirii profesionale, îmbu
nătățirea tehnologiilor exis
tente, reducerea cheltuielilor 
materiale, ridicarea continuă 
a calității produselor, folosi
rea eficientă a utilajelor și 
spațiilor de producție.

(Agerpres)

Scriitorul Eugen Barbu dâ, în ziarele de 
ieri, un excelent răspuns unui „lătrător" — cum 
îl numește domnia sa - angajat al postului 
de proastă reputație ce-și zice „Europa li
beră". Aflăm așadar că un avocat bucu- 
reștean s-a pripășit pe la München de 
unde se ocupă, printre altele, și de înnoiri
le satului românesc. Nu mă interesează res
pectivul „post", deci nu-1 ascult, nu mă inte
resează respectivul personaj ; mă interesea
ză însă - și cred că ne interesează în mod 
virtual pe toți cei de aici, de acasă — satul 
nostru și, mai ales, înnoirile ce 
i se aduc. Ne interesează fiind- _______ 
că într-o foarte bună măsură 
viitorul României depinde și de 
gradul în care populația satelor 
se înscrie activ pe orbita civili
zației moderne. Acest proces a 
început de multă vreme, cunoaș
te succese remarcabile și ritmul _______
său de progres este legat, desi
gur, și de schimbarea unor 
mentalități mai puțin priincioase din punctul 
de vedere al gîndirii economice moderne. 
Or, înțeleg că domnii de la respectiva „Eu
ropă", sub masca unei bunăvoințe, încearcă 
să ne strecoare o ceață turbulentă și re 
trogradă.

lată un exemplu.
Intîmplarea făcuse ca, puțin timp înainte 

de apariția în' proiect a legii privind tăierea 
animalelor, să mă viziteze acasă un tînăr 
specialist dintr-un sat oltenesc. Printre alte 
observații cu privire la mersul treburilor, el 
îmi vorbea și de marea greșeală care se fă
cea mai înainte prin nefructificarea pieilor 
de porc. Teoria aceasta, a consumării șori- 
cului, spunea el, este de două ori păgubi
toare. O dată, fiindcă șaricul - prost ca ali-

ment — este, medical vorbind, absolut dău
nător. Merită, să zicem, să riști pentru 
„gust". Dar cit ? Apoi, fiindcă pe plan eco
nomic se pierde enorm. Și mi-a făcut un 
calcul impresionant a ceea ce se poate 
realiza dacă sîntem cu puțină băgare 
de seamă. Pentru toate țările pielea 
de porc, bine prelucrată, reprezintă astăzi 
o avere.

O gindire specializată, o motivație gos
podărească. Vorbea un inginer.

De „dincolo" însă ce auzim ? Ah, ee

CURȚILE
de Eugen Florescu

nostalgii le mai trezește unor Indivizi care 
și-au luat tălpășița, șoricul de... altădată I

Și mai mult m-a interesat însă, din cele 
relatate de scriitorul Eugen Barbu, problemo 
folosirii terenului din curțile sătenilor, în le
gătură cu care tot din aceleași direcții se 
încearcă o diversiune.

în unele părți ale țării a existat, într-a- 
devăr, obiceiul curților „mari". Dădeai ocol 
cu carul, se zicea, și se considera asta o 
mîndrie. Dar o fi fost cîndva. Drumurile 
m-au dus prin multe părți ale lumii și am 
văzut că, în locurile cele mai bine gospo
dărite, lucrurile nu stau deloc așa. Dacă 
te uiți din ovion deasupra satelor din Sta
tele Unite ai să vezi cum casele sînt așe
zate în caroiaje foarte mici, curți - de cele

mai multe ori - neexistînd, întrucît se so
cotește o risipă construirea de garduri. 
Fiecare petec de pămînt trebuie să producă 
- iată lozinca. In satul Nox din statui Ohio, 
m-om dus cu domnul Finks, gazda mea 
temporară, să cumpere flori de la cineva. 
Florarul îngrădise lingă casă un petec cit 
două birouri mai mari, săpase ronduri, ba 
mai mult : construise și niște paturi, cu e- 
taje, pe care așezase cernoziom, așa incit 
multiplicase de vreo patru ori respectiva su
prafață, florile adueîndu-i, după cit spu

nea, bani mai mulți decit salariul 
de funcționar undeva. In China, 
în Coreea am văzut cum pină și 
șnururile de pămînt de 15-20 cm, 
care despart suprafețele cu apă 
in care crește orezul sînt cultivate 
cu milioane de cuiburi de faso
le, soia sau cartofi. Chiar la 
München am văzut cum molo
zul adunat de la orașul dărîmat 
de bombardamentele celui de al 

doilea război mondial și depozitate în veci
nătatea actualului stadion olimpic au fost 
transformate în spații verzi, parcuri, sau te
renuri utile. Nici o palmă de pămint nefo
losită I

Deci, ce ni se tot vînd - ierte-mi-se ex
presia - gogoși müncheneze și tot sîntem 
căinați precum că transformăm curțile ță
ranilor în solarii ? Este rău nu că o facem, 
ci faptul că n-o facem într-un ritm mai ra
pid I Bine este să organizăm schimburi de 
experiență cu cei ce au realizat deja acest 
lucru și să începem de acum, din primă
vară, pe scară largă, în toată țara, o in
tensă acțiune de cultivare a fiecărui metru

(Continuare în pag. a lll-a)
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Prestigiul și eficiența 
invențiilor românești

Țara noastră are, pînă în pre
zent, 11 376 invenții caracterizate 
și 4 660 propuneri de invenții în 
curs de examinare la Oficiul de 
stat pentru invenții și mărci. 
Circa 50 la sută dintre acestea 
oferă soluții tehnice originale de 
mare importanță pentru econo
mia națională, contribuie nemij
locit prin crearea de mecanis
me, utilaje, instalații și tehno
logii noi la realizarea obiective
lor dezvoltării economico-socia-

le a țării în actualul cincinal. 
Participarea. în număr tot mai 
mare, a oamenilor de' știință, a 
specialiștilor, muncitorilor și 
tehnicienilor, tineri și virstnici, 
din unitățile de invățămint, cer
cetare și producție, la rezolva
rea prin soluții originale a pro
blemelor tehnice, științifice și 
economice a determinat crește
rea continuă a economiilor ob
ținute prin aplicarea în practi
că a invențiilor și inovațiilor.

Pentru ca viața
să devină o înlănțuire

de realizări
Teodor Stoianovici 
perseverență ieșită 

_______ . trișez, conștient că 
numai in acest fel te poți menține tinăr" • în permanență 
la o invenție și mă așteaptă alta.

într-un număr din 1952 al zia
rului „Scinteia tineretului“ se 
consemna faptul că brigada de 
tineret condusă de ing. Teodor 
Stoianovici a ocupat locul I pe 
țară in întrecerea utemistă. După 
mai bine de 24 de ani ziarele 
scriu din nou despre același in
giner, de data aceasta ca meda
liat cu aur la cel de-al IV-lea 
Salon internațional de 
și tehnologii de la Geneva 
tru o „Instalație de foraj* 
tehnic“ realizată impreună 
proiectantul Ion Birț și 
nicianul Ioan Goța de la 
treprinderea „Nicovala“ 
ghișoara. Aproape fiecare din 
acești ani a fost marcat de cile 
o împlinire deosebită. Instalația 
permite identificarea stratifică
rii terenului pină la o adinciine 
de 8 metri, in vederea stabilirii 
condițiilor de amplasament pen
tru construcțiile civile, indus
triale, trasee de cale ferată, șo
sele. Este ușoară, robustă și are 
un randament de 2—3 ori mai 
mare decit cele existente pe 
plan mondial. Sint date înscrise 
pe cartea de vizită a invenției 
medaliate. Vrem să cerem ingi
nerului Teodor Stoianovici alte 
amănunte, dar ne-o retează 
scurt :

— Aparține deja trecutului, să 
nu mai vorbim despre ea. Pot 
să vă spun doar că aplicarea 
acestei invenții este în curs de 
generalizare in țară la lucrările

• Nopțile albe ale inginerului inventator 
au acoperire în aur. • Secretul reușitei — o 
din comun • „Muncesc in fiecare zi, fârâ sâ

invenții 
peri
geo- 

cu 
teh- 
in- 

din Sl-

lucrez

OMUL DE CULTURĂ ȘI CERINȚELE CULTURII NATIONALE

milioane lei mai

SiCAP. U

LECȚIA
simula totdeauna cosmopolitis
mul. pentru că declarindu-și a- 
devăratele lor simțiri ar putea 
să pericliteze interesele lor in
dividuale. (...) C-un cuvint, cos
mopolitismul nu există decit ca 
simulațiune, ca fățărnicie. El mai 
e pretextul pentru lenea și in
diferentismul celor cari nu cu
nosc un alt scop în lume decit 
acela de a trăi bine“.

Conștiința teoretică a lui Emi
nescu e egală în sinceritate cu 
lirismul său. Și in profunzime... 

la 
argumentul suprem, la argu
mentul Eminescu. riscă să se ră
tăcească, să se înstrăineze de 
creație, adică de noi, și față 
de sine.

...Căci egoismul nu e numai 
exagerata organizare centripetă 
a forțelor creatoare, puse in 
slujba orgoliului pur, deci fără 
o suficientă justificare morală, 
ci și pierderea conturului exact 
al idealului creator, atirnat de 
principii abstracte, fără viață 
proprie și, deci, fără suficiente 
șanse de supraviețuire.

o componentă a mediului social, 
iar mediul social capătă indivi
dualitate și personalitate în ca
drul național : „Individul e o- 
sindit prin timp și spațiu de a 
lucra pentru acea singură parte 
căreia el ti aparține. In zadar 
ar încerca chiar de a lucra deo
dată pentru toată omenirea — 
el e legat prin lanțuri nedes
făcute de grupa de oameni în 
care s-a născut. Nimic nu e mai 
Cosmopolit decit 
pură de ex., și cu 
omul de știință va 
scrie intr-o limbă 
prin acest mediu de comunicare 
ea devine întîi și întîi proprie
tatea unui grup de oameni, a 
unei naționalități, și acea națio
nalitate privește omul de știință 
de al său, aricit teoriile lui ar 
putea să aparțină omenirei în
tregi“.

Se poate înstrăina adevăratul 
spirit creator ? Nu, decide Emi- 
nescu : „Cosmopolitismul e o si- 
mulațiune, și nimic alta, el n-a 
fost niciodată un adevăr. Stră
inii cari au interese personale 
în țara românească de ex., vor

Creația autentică e legată prin 
infinite fire, vizibile sau mai 
puțin vizibile, direct sau mediat, 
de riul și ramul patriei. Dovada 
supremă, Mihai Eminescu. „Cel 
mai de seamă român care a 
trăit vreodată“, cum inspirat a 
decis Tudor Vianu, e intre noi 
și omul cu cea mai deplină cul
tură activă, iar in filozofia a- 
plicată, competența la care pu
tem apela ori de cite ori vrem 
să regindim spiritualitatea ro
mânească in întregul acesteia.

Să ne intrebăqi deci : își poate 
suspenda cineva conștiința crea
toare intr-un tărirn social neu
tru, poate subzista umanismul 
abstract doar pentru simplul fapt 
că invocă principii umaniste ? 
Un răspuns ne dă chiar opera 
lui Eminescu, dar și, mai puțin 
invocată, conștiința sa teoretică: 
„Individul care are in adevăr 
dorința de a lucra pentru socie
tate nu poate lucra pentru ome
nire (nu poate invoca principiul 
abstract că lucrează pentru ome
nire — n.n.), care nu există de
cit in părțile ei concrete, in na
ționalități“.

Mediul științific și cultural e

Astfel, economiile realizate 
1975 prin aplicarea unor inven
ții sînt de peste 1.95 miliarde 
lei, cu 900
mari decit cele obținute pe a- 
ceeași cale în primul an al cin
cinalului trecut. în total, in pe
rioada 1971—1975, prin aplicarea 
unor invenții s-au economisit 
peste 7.5 miliarde lei. Adăugind 
că in fiecare întreprindere se 
realizează importante economii 
de materii prime, materiale, e- 
nergie, combustibil și muncă 
prin inovații și raționalizări, ne 
putem forma o imagine despre 
dimensiunile acestei bogății, pu
tem aprecia mai exact impor
tanța valorificării neîntîrziate și 
depline în practică a inteligen
ței tehnice. Ca o recunoaștere 
a valorii deosebite a creației 
tehnice românești, în ultimii 
cinci ani, peste 130 de invenții 
au primit medalii de aur și ar
gint la prestigioase saloane și 
tirgurl internaționale. în același 
timp, peste 520 de invenții ro
mânești sint brevetate și in alte 
state. în fiecare an, între 100 și 
300 de invenții românești sînt 
valorificate prin export de pro
duse, instalații și tehnologii, a- 
ducind țării economii de circa 
200 000 000 lei-valută. La acestea, 
trebuie să adăugăm valorifica
rea, în străinătate, a unor in
venții prin export de licențe. 
Economii de ordinul sutelor de 
milioane lei-valută se obțin, de 
asemenea, în fiecare an, 
aplicarea numeroaselor 
care permit 
tului.

Autorii de 
sînt aproape 
cialiști de înaltă competență, 
dăruiți cu pasiune introducerii 
cuceririlor științei și tehnicii în 
producție. Prin creația lor, prin 
perseverența și 
care acționează 
varea noului, ei 
primele rînduri 
asigură aplicarea în practică a 
cuceririlor științei și tehnicii, 
modernizarea in ritm rapid a 
economiei.

matematica
toate astea
fi silit să o Iar cine nu e simțitor nici 
oarecare și

sau „instalația știe tot"
în dificila grupă 

de concurs a creații
lor tehnice din do
meniul radiotelevi- 
ziuniî. electronicii și 
tehnicilor nucleare 
de la cel de-al 
IV-lea Salon inter
național de inven
ții și tehnologii de 
la Geneva, medalia 
de argint a fost cîș- 
tigată de o lucrare 
românească realizată 
la Institutul de cer
cetări și proiectări 
pentru industria u- 
șoară. Este vorba de 
„Sistemul automat 
de conducere a pro
ducției" conceput de 
un colectiv format 
din inginerii Gheor- 
ghe Barna, Silviu 
Ștefan, Mircea_ Șu- 
șulescu, Ioan 
dă, Cornelius 
Sergiu Chiose 
tematicianul 
Dana. în

GRIGORE TRAIAN POPrului se poate ur
mări pe viu, minut 
cu minut, desfășura
rea activității de pro
ducție pe secții, ate
liere, mașini și pe 
întreaga întreprinde
re. Cînd se 
un utilaj, se 
de un bec 
avertizare pe 
de comandă 
pecerului.

creația lor este de
numită curent „in
venția tinerilor“, pen
tru că în acest co
lectiv predomină ti
nerii. în limbajul co
dificat al specia
liștilor i se spune 
SICAP.U-71, dar cei 
care beneficiază de 
pe urma ei ar pu- 
tea-o numi și „insta
lația știe tot“, pentru 
că este capabilă să 
furnizeze cu precizie 
și operativitate toa
te informațiile nece
sare conducerii unei 
mari întreprinderi. 
Maiștrii primesc, din 
două în două ore. cu 
exactitate matemati
că informații de sin
teză despre funcțio
narea mașinilor, rea
lizarea planului și 
eventualele cauze de 
staționare a mașini
lor. în același timp 
la pupitrul dispece-

CRONICA 
FILMULUI I M Anu 

nu
de investiții cu fundații 
depășesc opt metri. Dar 
vorbim de trecut. Pentru ca via
ța să-ți devină o înlănțuire de 
realizări, — și a mea pot să spun 
că este — trebuie să fii absor
bit cu toată ființa ta de prezent 
și de viitor, să nu pierzi timpul 
cu amintirile. Prefer, deci, să 
vorbesc de prezent. După un șir 
de nopți albe, am reușit să ter
min dosarul unei noi invenții. 
Am predat-o la OSIM de cîteva 
zile. Acum lucrez la alta. In zece 
zile cel mult o voi termina. In 
permanență lucrez la o invenție 
și mă așteaptă alta. îmi mun
cesc fiecare zi. fără să trișez, 
conștient că numai în acest fel 
te poți menține tinăr.

— Acesta este, deci, secretul 
reușitei dumneavoastră.

— Nu singurul. Pentru a de
veni inventator, trebuie să lu
crezi cu o perseverență ieșită 
din comun, diabolică. Altfel, 
chiar dacă ai idei se pierd îna
inte de a ajunge să le materia
lizezi. Dar să ai și puterea de 
a renunța la unele plăceri. Iar
na asta n-am patinat și n-am 
schiat nici o zi, deși am aștepti- 
t-o cu această dorință. Am dor
mit in schimb doar cite 2—3 
ore pe noapte, pină mi-am pus 
la punct invenția terminată zi
lele trecute. N-am avut somn 
pină n-am văzut-o gata. Acesta 
e, dacă vreți, secretul. Numai 
astfel viața devine o înlănțuire 
de realizări.

ce 
să

eliminarea

prin 
invenții 
impor-

inovațiiinvenții și
fără excepție spe-

priceperea cu 
pentru promo- 
se situează in 
ale celor care Lebă-

Barbu, 
: și ma-

Marin 
institut

INVENTAT OR UI
de acad. RADU VOINEA

• CELULOZA. FĂRÂMIȚATĂ 
SUB FORMA DE PULBERE ca
pătă proprietăți valoroase, este 
concluzia unor cercetători din 
R.D.G. Adăugarea pulberii de 
celuloză in medicamente asigu
ră dizolvarea rapidă a pastile
lor in traiectul digestiv și 
grăbește absorbția medicamen
tului. înlocuind in alimentație o 
parte din grăsimi și hidrații de 
carbon cu pulbere de celuloză, 
se pot obține produse dietetice 
cu puține calorii. în R.D.G. se 
fabrică deja frișcă și torturi cu 
cremă conținind cu 30 la sută 
mai puține calorii decît produ
sele similare fără pulbere de 
celuloză.

rezistent la temperatură 
joasă, destinate construcției de 
tancuri pentru transportul gaze
lor lichefiate. Primele încercări 
au dat rezultate foarte satisfă
cătoare.

• UN GRUP DE OAMENI DE 
ȘTIINȚA ai Universității din 
Meryland au construit o insta
lație de captare a energiei so
lare pentru crescătoriile de pă
sări, considerată prima de acest 
gen. Instalația poate înmagazina 
destulă energie pentru a fur
niza căldura necesară in 3 zile 
de vreme rea și friguroasă.

EXPLOATAREA MI- 
„BOGATÎR" din Ka-

• LA 
NIERĂ 
zahstan a intrat în funcțiune un 
excavator cu roată portcupe de 
mare capacitate. Excavatorul 
cintărește 5 000 tone și are ca
pacitatea proiectată de 10 mi
lioane tone cărbune pe an. Este 
deservit de 45 de muncitori și 
poate să extragă cărbune 
abataje cu înălțime de 20 
tri și lățime de 90 metri.

• UNIVERSITATEA DIN
KIO dispune de un microscop 
electronic de 1 250 000 volți, care 
nărește de 500 000 ori ceea ce 
înseamnă că urechea unui ac de 
cusut capătă dimensiunile unui 
teren de baschet (90 X 90 metri).

SPECIAL DE PROIEC- 
„Promavtomatika" din 

(U.R.S.S.) au realizat un 
automatizat de dirijare

• COLABORATORII BIROU
LUI 
ȚĂRI
Omsk 
sistem
dispecerizată a circulației urba
ne de autobuze cu ajutorul unui 
calculator electronic.

Inventatorul de aii trebuie să aibă 
un serios bagaj de cunoștințe științifi
ce pe care să și le fi însușit temeinic, 
alături de imaginația creatoare. Semi
doctul, superficialul, cel ce-și închi
puie că știe totul și că se pricepe la 
orice, nu va reuși să inventeze nimic 
durabil, nimic serios, nu va putea 
contribui cu adevărat la progresul ști
inței și al tehnicii, ci își va irosi za
darnic timpul. Astăzi e bine cunoscut 
faptul că este preferabil să dispui de 
o singură cunoștință științifică nouă, 
decit să posezi o imaginație prodi
gioasă cu care să combini 100 de cu
noștințe științifice învechite. De aici 
importanța care se acordă în toate 
țările și in particular in țara noastră 
cercetării științifice,. adică acelei ac
tivități care are ca scop descoperirea 
unor adevăruri, a unor noi legi ale 
naturii sau ale societății, a unor cu
noștințe științifice noi.

Dacă ar fi să adresez un îndemn ti
neretului, acesta ar fi, fără îndoială, 
acela de a se pregăti temeinic, zi de 
zi, ceas de ceas, de a-și însuși cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, de a-și ridica incontinuu nivelul 
de pregătire teoretică, de a căuta să 
înțeleagă, să treacă totul prin filtrul 
rațiunii, să stăpinească cunoștințele 
asimilate și, ceea ce este foarte im
portant, să le îmbine armonios cu ac
tivitatea practică, concretă.

Confruntarea cu practica dă încre
derea deplină, siguranța, curajul de a 
folosi cunoștințele teoretice însușite.

Gustul pentru tehnică trebuie stimu
lat de la virste fragede. Pionierii rea
lizează astăzi lucruri foarte frumoase 
în diferitele cercuri tehnice pe care le

frecventează. Concursurile „Miniteh- 
nicus“ au căpătat in ultimii ani un ca
racter de masă. Consider insă că miș
carea tehnică in rindurile tineretului 
trebuie mult amplificată și diferen
țiată in funcție de virstă. întreprinde
rile, centralele industriale, ministerele 
ar putea aborda un sprijin substanțial 
acestei mișcări. Activitatea tehMcă in 
rindurile tineretului trebuie să 
caracter activ. Tinerii trebuie 
cu spiritul critic, pentru a-și 
ma dacă o anumită unealtă, o 
mașină, o instalație e bună 
dacă poate fi perfecționată 
Consider, de asemenea, că 
tehnic trebuie strins legat de 
nomic. Tinerii trebuie să se i 
că nu este totul să realizezi 
dus tehnic nou, < 
ireproșabil, să fie i 
produs care să fie 
tin, competitiv.

în sfîrșit, ceea i 
asemenea, foarte 
tineretul trebuie să , . 
rile descoperiri din știință și marile 
invenții din tehnică au fost întotdea
una rodul unei munci îndelungate, 
perseverente, nu au apărut niciodată 
„peste noapte“. Edison spunea că ge
niul este 99 la sută transpirație și 1 la 
sută inspirație. Acest adevăr este va
labil și astăzi. Și încă ceva : sint ne
cesare pasiunea, dăruirea. Pentru că 
din tot ce întreprindem pînă la urmă 
nu rămîn decit lucrurile in care am 
pus ceva nu numai din mintea noas
tră, din gîndirea noastră, din imagina
ția noastră, ci mai ales din sufletul 
nostru.

î aibă un 
deprinși 
da sea- 
anumită 
sau nu, 
sau nu. 
aspectul 
cel eco- 

convingă 
un pre

care să funcționeze 
durabil etc... ci un 
în același timp ief-

ce mi se pare, de 
important, este că 

: fie convins că ma-

oprește 
aprin- 

alb de 
panoul 
al dis- 

Cind o 
mașină funcționează 
sub randamentul pla
nificat. un bec roșu 
semnalizează scăde
rea ritmului de lu
cru la respectivul loc 
de muncă. Pe același 
tablou se pot citi 
ora electronică a 
schimbului și stadiul 
realizării planului. 
Un grafic document, 
transcris în timp 
real. înregistrează 
fluctuațiile de pro
ductivitate. în cola
borare cu un mini
calculator, 
furnizează serviciilor 
administrative și con
ducerii unității, ra
poarte sintetice cu 
toate informațiile ne
cesare, inclusiv re
tribuirea zilnică a 
muncitorilor.

Da, o astfel de in
stalație există, lu
crează la întreprin
derea de stofe de 
mobilă din București. 
A fost fabricată prin 
autoutilare. Este rea
lizată în întregime 
din elemente și ma
teriale fabricate în 
tară. A fost concepu
tă ca un instrument 
modern de conduce
re a producției in 
marile concentrări 
industriale. Are ca
racter universal. Cu 
mici adaptări poate 
fi utilizată in majo
ritatea proceselor de 
fabricație, 
instalație 
o tot mai 
lizare nu 
unitățile 
ușoare, ci 
ga economie, ne spu
ne ing. Mircea Șușu- 
lescu. Bucuria noas
tră cea mai mare 
este prilejuită însă 
de faptul că am con
tribuit cu 
afirmarea 
românești 
intr-un 
mare 
tehnică 
tate".

u

sistemul

..Această 
va căpăta 
largă uti- 
numai în 
industriei 
în întrea-

ceva la 
tehnicii 

in lume 
domeniu de
complexitate 
și de nou-

din 
me-

TO-

• LA INSTITUTUL DE ME
DICINA A MUNCII și igienă 
rurală de la Lublin (R.P. Po
lonă) a fost realizat un nou 
aparat pentru controlul poluării 
microbiologice a aerului. Cu 
ajutorul lui se poate determina 
concentrația de microbi dintr-un 
metru cub de aer și 
specifică.

• MAI MULTE 
POLONEZE încearcă 
punct fabricarea unor table din

compoziția

oțelării
să pună la

- IMȚII
• „Inhibitori de coroziune 

pentru circuite industriale 
de răcire cu apă recirculată". 
Prin aplicarea acestei inven
ții în 7 întreprinderi din ța
ră se economisesc 5 milioane 
lei valută pe an.

• Invenția inginerului Au
rel Lazăr : „Procedeu'de ob
ținere a carbonatului și oxi
dului de magneziu de înal
tă puritate". Se valorifică 
prin export de produs cu e- 
fect economic de 7 
lei valută pe an.

• „Procedeu și 
pentru purificarea 
brute" ; Autori : ing. N. Bar-

bu și un colectiv mixt din 
cercetare, proiectare și pro
ducție. Se valorifică prin 
export de produs. Eficiența 
anuală : 1,36 milioane lei
valută.

ținere a materialelor 
troizolante 
folosite in 
tehnică și 
exportarea 
se obțin peste 7,5 
lei valută pe an.

milioane

instalații 
anilinei

A

f.

elec-
de tip stratificat 
industria electro- 
energctică. 
acestor

Prin 
materiale 
milioane

• Procedeu și instalație de 
obținere a copolimerilor 
A.B.S. Elimină importul, a- 
ducînd țării o economie de 
1,7 milioane lei valută pe an.

• „Fluid pentru protecția 
autovehiculelor și procedeu 
de preparare a sa". Invenție 
semnată de ing. V. Dodon și 
alții. Aplicată in 5 întreprin
deri. aduce o eficiență de 
3 milioane lei valută pe an.

• „Stratificate laminate". 
Invenție semnată de ing. I. 
Constantinescu care propu
ne un nou procedeu de ob-

• „Procedeu de 
fosfatului 
Elimină importul. 
1 milion lei valută

obținere a 
dicalcic furajer".

Eficiența: 
pe an.

ebonitiee• „Amestecuri 
grafitlce și procedeu de ob
ținere a lor“. Se aplică cu 
bune rezultate în țară, eli- 
minînd importul unei licen
țe pentru astfel de ebonite.

• Procedeu de fabricare a 
discurilor de fontă pentru pi- 
lirea prin metoda roluirii. 
Prin aplicarea invenției s-a 
eliminat importul de astfel 
de discuri și s-au creat posi
bilități de export. Invenția 
aduce economii de peste 13 
milioane lei pe an.

Rubrică realizată de
IUSTIN MORARU

Filmul acesta e filmul Dragăi 
Olteanu, ceea ce e o mică ne
dreptate pentru că cel mai im
portant debutant în film nu este 
Draga Olteanu Matei, autoarea 
scenariului inspirat de nuvela 
„Hiena“ de Petru Vintilă, ci re
gizorul pentru prima oară la pu
pitru — ~ 
excelent 
autor în 
douăzeci 
unele de . __
Olteanu însă, personalitate ar
tistică de mare anvergură, face 
parte din rasa fericită a acto
rilor care „acoperă“ ecranul, lin
gă care, cum spunea un actor 
tinăr, e periculos să joci pentru 
că oricît te-ai strădui, dispari. 
Filmul „Patima“ poate fi consi
derat, din punctul acesta de ve
dere, un test, mulțimea de lume 
care ia cu asalt intrările cine
matografelor unde rulează „Pa
tima" nu reprezintă altceva de
cit enorma popularitate a artis
tei. Astfel, putem consiliera că 
George Cornea debutează ca re
gizor... „timid", de vreme ce a 
mers la sigur. Un recital Draga 
Olteanu este sortit oricum suc
cesului. Ceea ce, de altfel, se și 
întimplă. „Patima“ este o „Mara" 
in alte condiții istorice, condiții 
d.e graniță intre lumi care con- 
feță prin ele înseț^' o implaca
bila inutilitate acestui destin 
retezat. Sintem deci tot în Ar
deal, la Lugoj, unde o femeie 
cumsecade și necăjită, cu doi 
copii — similitudine perfectă — 
devine hienă dind în patima 
banilor. Aici de altfel se simte 
și inerenta stîngăcie a debutan- 
ților —- Gșorge Cornea este și 
coautor al scenariului — pentru 
că trecerea de la un caracter la 
altul a personajului principal 
este prea bruscă, lipsesc nuan
țele intermediare, o femeie pli
nă de inimă și căldură, care-și 
vede de necazurile și greutățile 
ei de văduvă de război, care in 
cîteva secvențe demonstrează 
demnitate și noblețe nativă, nu 
devine chiar atît de „peste noap
te" rapace și vicleană, nu-și 
uită astfel copiii pentru care 
tocmai se pregătea să sacrifice 
tot. 
fel, 
țele 
atît 
găi 
este 
Întrevadă nici cea mai mică fi
sură în caracter care să explice 
schimbarea totală care va face 
din ea un monstru cvasi-patolo- 
gic, filmul ambiționînd de alt
fel să facă o veritabilă radio
grafie a patologiei banilor. O 
patologie de crepuscul, acțiunea 
petreeîndu-se între 1946—1948 
cînd zorii lumii noi se ridică 
peste România. în film, aceasta 
se produce destul de exterior, 
o altă stîngăcie de debut, insu
la de inconștientă rapacitate a 
tăbăcăriei unde eșuează eroina 
pare ruptă complet de context, 
un mic centru de univers In 
care zgomotul lumii pătrunde 
doar în cîteva subțiri lozinci ale 
cîtorva tăbăcari. Sigur, se poa
te explica și asta prin natura 
„radiografică" a filmului, un 
film de prim-plan, pe care 
George Cornea îl realizează co
rect, lăsînd personajele secun
dare în decor, ca pretext pen
tru desfășurarea degringoladei 
femeii care și-a pierdut ome
nia. Un lucru interesant și po-

George Cornea, altfel 
director de imagine, 

sensul acesta a peste 
de filme dintre care 
primă mărime. Draga

Sau, dacă se întimplă ast- 
din scenariu lipsesc nuan- 
acestei fatale treceri. Cu 
mai mult cu cit jocul Dra- 
Olteanu în prima postură 
perfect, ea nu lasă să se

PRIMA TRAGERE EXCEPȚIONALĂ DIN ACEST AN
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SE ATRIBUIE:

• AUTOTURISME 
»DACIA 1300“ 
și »SKODA S 1OOa

• EXCURSII în U.R.S.S.,
R.D. GERMANĂ, GRECIA și TURCIA?

• CÎȘTIGURI IN BANI DE VALOARE FIXĂ ȘI VARIABILA. 
j PARTICIPAREA SE FACE PE VARIANTE DE 5 ȘI 15 LEI |

zitiv în scenariu este intuiția 
copiilor, nici ea întimplătoare, 
pe de o parte pentru că este 
subtil sugerată educația sănă
toasă, atmosfera de cinste nepă
tată în care mama i-a crescut 
înainte de a se îmbolnăvi pen
tru că a privit „ochiul dracu
lui", pe de altă parte, tot subtil 
sugerat, pentru că ei aparțin 
prin nașterea și creșterea lor 
altui timp, ei aparțin viitorului. 
Din nefericire fata se va sinu
cide în urma unei oribile intim- 
plări, iar băiatul își va părăsi 
mama, cu durere înstrăinat, ple- 
cînd spre propriul său destin, al 
cărui sens vertical nu poate fi 
pus la îndoială. Părăsită astfel 
într-un mediu sumbru prin ra
pacitate, eroinei nu-i mai este 
străin nici unul din cotloanele 
ei întunecoase, crima morală, 
viciul, inconștiența, încremeni
rea sufletească. Drumul ei se 
rostogolește în jos cu viteza im
pusă de evenimente și în acest 
sens faptul că ajunge într-un 
ospiciu, înșelată de ultimul ei 
soț, cinic criminal moral la rin- 
du-i, trebuie considerat ca o 
metaforă. în dimineața naționa
lizării această nouă „Mară" poa
te astfel să-și măsoare tot ce a 
pierdut și tot pustiul căscat ca 
o prăpastie în jurul ei, trezirea 
ei la realitate semănînd firește 
cu o moarte. Trebuie spus din 
capul locului că acest dificil re
cital actoricesc promis de Dra
ga Olteanu este străbătut cu 
strălucire, demonstrînd o dată în

plus, dacă mai era 
numai că avem în ea 
triță, ci mai ■ ales o 
gediană. departe de 
registrul interpretativ la savu
roasă — sau groasă, după fan
tezia regizorului — comedie de 
situație, departe de a puncta cu 
apariții explozive cutare atmos
feră cerută. Simplu spus, este 
primul scenariu-pe care intr-a
devăr interpreta îl merită, și 
s-ar cuveni să urmeze și altele. 
Interpreții care o secondează 
vădesc o calitate pe care regi
zorul nou învestit ca atare. Geor
ge Cornea, o are. O calitate 
esențială — alegerea distribu
ției. Din ea se detașează, într-un 
rol inedit pentru el, actorul 
Gheorghe Cozorici care creio
nează cu finețea cunoscută o 
canalie mascată. Foarte bun, de 
asemenea, Emanoil Petruț în ro
lul unei canalii primare. Cei doi 
tineri, C ' “ - - - -
bufanta 
ceea ce 
cență și sensibilitate. Imaginea 
semnată ’ " ~~____ ,
autor la scenariu, regizor și di
rector de imagine, dovedește că 
din cei trei autori cu același 
nume cel mai bun rămîne — 
deocamdată — operatorul.

„Patimă" este astfel'Un film 
care justifică marele interes de 
public în primul, tind pentru că 
este recitalul unei mari actrițe,

SMARANDA JELESCU

nevoie, nu 
o mare ac- 
mare tra- 

a-și limita

Ovidiu Moldovan și de- 
Mariana Buruiană sint 

■ trebuia să fie, cu ino-

de George Cornea, co-

REPREZENTAM DE DREPT 
Al ORGANIZAȚIEI

nizației de tineret în organismul 
de conducere al respectivei uni
tăți de învățămînt.

O altă întrebare a chestiona
rului s-a referit la problemele 
ridicate în consiliul de conduce
re. Rezultă că cei 14 secretari 
care au participat la toate con
siliile au adus în fața organului 
colectiv de conducere al liceu
lui numeroase aspecte legate de 
procesul de învățămînt, de ac
tivitatea elevilor și organizației 
U.T.C. în activitatea de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei, muncă patriotică 
etc., făcînd propuneri concrete, 
și mai ales bine primite de con
siliu, pentru îmbunătățirea con-. . ................... Nu

în

(Urmare din pag. I)

rolului pe care-1 are secretarul 
U.T.C. de a realiza o mai 
strînsă legătură între elevi și 
profesori, de a informa consiliul 
de conducere asupra tuturor 
problemelor intervenite, de a 
transmite sugestiile și propune
rile lor privind îmbunătățirea 
activității de învățămînt. Sem
nificativ în acest sens este răs
punsul unei eleve, secretară a 
comitetului U.T.C. dintr-un li
ceu bucureștean, care spune :

— Sint secretară a comitetu
lui U.T.C. din octombrie 1975. 
în această calitate am partici
pat (am fost invitată) la două 
consilii de conducere și un con
siliu profesoral. în aceste orga
nisme am fost destul de bine 
primită în sensul că atitudinea 
profesorilor nu a fost 
prețuitoare (? ! ?), dar 
cesiv de caldă".

Iată deci că eleva 
teană subliniază că ,,a fost in
vitată", altfel n-ar fi participat 
la consilii. Și că a fost „destul 
de bine primită". Răspunsuri a- 
semănătoare au dat și alți secre
tari U.T.C. din tabăra de la Si
biu. Este evidentă reținerea, 
teama chiar, față de atitudinea 
pe care ar avea-o profesorii, 
dacă i-ar vedea prezenți în con
siliul pedagogic, reținere gene
rată desigur de faptul că mulți 
profesori și chiar directori de 
școli nu sînt încă obișnuiți să 
vadă în secretarul U.T.C. pe re
prezentantul elevilor, al orga-

nici dis- 
nici ex-

bucureș-

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 8 
„ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE"

anunță deschiderea următoarelor cursuri 
și activități permanente

• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT, cu dura
tă de 15 zile, o lună și două luni. Cursurile 
încep la data înscrierii. Metoda DUPLOYEN,

• CROITORIE femei — cu durata de 6 luni și 
de 2 ani.

• LIMBI STRĂINE: ENGLEZĂ, GERMANĂ.
• BALET pentru copii.

In vederea completării formațiilor și cercurilor artistice 
de amatori se organizează concursuri de selecție pentru : 
DANSURI POPULARE și TEMATICE, GRUPURILE VOCALE 
DE CANTO CLASIC și FOLCLORIC, TEATRU, BRIGADA 
ARTISTICĂ, INSTRUMENTIST! si SOLIȘTI VOCALI DE MU
ZICA POPULARA și UȘOARA, FANFARĂ, CINECLUB și 
FOTO.

Informații suplimentare, zilnic, între orele 9-20 la sediul 
Casei de cultură - B-dul Bucureștii Noi 66, sau prin te
lefon 67 14 70.

tinuă a întregii activități, 
rezultă cum au fost puse 
practică.

Așadar, încercînd să conclu
zionăm, este limpede că în ca
zurile în care secretarii U.T.C. 
și-au înțeles pe deplin sarcinile 
ce le revin în calitate de repre
zentanți ai organizației de tine
ret, participarea lor la consiliile 
de conducere a fost viabilă, efi
cientă și... frecventă. Dezbate
rea pe această temă, organizată 
în tabăra de la Sibiu, s-a dove
dit deosebit de utilă, scoțînd în 
evidență faptul că secretarul 
U.T.C. în consiliul de conducere 
nu este și nu poate fi un „invi
tat“ care să accepte statutul de 
„tolerat“, ci uri reprezentant e- 
fectiv al organizației de tineret 
in aceste organisme colective de 
conducere, în cadrul cărora tre
buie să exprime opiniile între
gii mase de elevi, ale organiza
ției U.T.C. în legătură cu toate 
aspectele pe care le îmbracă 
procesul de învățămînt, să par
ticipe la aplicarea măsurilor ho- 
tărite.

lectorate pe teme de 
artă in întreprinderi

Se bucură de tot mai mult in
teres în rîndul tinerilor munci
tori acțiunile de popularizare a 
valorilor artistice românești. 
Propunîndu-și o extindere a 
acestora, Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România, îm
preună eu comitetele U.T.C. din 
mari întreprinderi din țară, or
ganizează pentru tinerii intere
sați, in unitățile respective, lec
torate pe teme de artă. O reu
șită in acest sens s-a dovedit și 
manifestarea culturală de la în
treprinderea de mașini grele din 
Capitală. Sub genericul : „Capo
dopere de artă românească“, au 
fost prezentate, între altele, ex
punerea pe această temă de că
tre muzeograful principal Euge
nia Gabrea și expoziția de re
produceri după operele pictori
lor pașoptiști. Acțiunea s-a în
cheiat cu vizita la Muzeul de 
artă al R.S.R.

3
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CHEMĂRI
LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE ANUL 1976

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAB 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii India, FAKHRUDDIN 
ALI AHMED, următoarea telegramă :

Am aflat cu adincă tristețe de tragedia produsă de catastrofa 
minieră de la Chasnala, în care și-au pierdut viața 372 de mineri.

în numele guvernului și poporului român și al meu personal, 
transmit Excelenței Voastre și guvernului Indiei, profunda noastră 
compasiune și familiilor îndoliate sincere condoleanțe .

COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI 
RÎMNICU VÎLCEA către toate unitățile 
de exploatare, prelucrare a lemnului, 

celuloză și hirtie
Colectivul Combinatului de prelucrare a lemnu

lui Rîmnicu Vîlcea a reușit să realizeze prevede
rile cincinalului 1971—1975 cu două luni mai de
vreme, obținind peste plan o producție globală în 
valoare de 34 milioane Iei, concretizată în 3,4 mi
lioane mp furnire estetice, 6,3 mii mc placaj, 38 
mii mp panel. Pianul de export a fost îndeplinii 
cu 14 luni înainte de termen, livrîndu-se supli
mentar produse în valoare de 16 milioane lei 
valută.

Animat de dorința fierbinte de a-și aduce în
treaga contribuție la înfăptuirea și depășirea sar
cinilor de plan pe anul 1976, colectivul nostru, 
sub conducerea organizației de partid, cheamă la 
întrecere toate colectivele din unitățile de exploa
tare, prelucrare a lemnului, celuloză și hirtie, cu 
următoarele obiective :

1. Depășirea planului valoric la producția marfă 
cu 7 milioane lei, concretizați în următoarele 
produse :

— 200 mc placaj ;
— 50 mii mp plăci aglomerate din lemn ;
— 135 mii mp furnire estetice ;
— mobilier în valoare de 2 milioane lei ;
— 2.2 milioane lei utilaje și piese de schimb.
2. Livrarea de produse la fondul pieței, în va

loare de 3 milioane lei, reprezentînd în principal :
— 2 milioane lei mobilă ;
— 50 mii mp plăci aglomerate din lemn ;
— 100 mc placaj.
3. îmbunătățirea calității produselor, față de 

plan, la :
— placaj de calitățile a. b. c, cu 1.0 la sută :
— furnire estetice de fag cl. I și a II-a cu 0,5 la 

sută :
— plăci aglomerate din lemn cl. a cu 1,0 la sută ;
4. Depășirea planului total de export cu 500 000 

lei valută, concretizat în produsele următoare :
— 50 000 mp plăci aglomerate din lemn ;
— 100 mc placaj ;
— 10 000 mp panele ;
— 40 000 mp furnire estetice.
5. Depășirea nivelului planificat al productivită

ții muncii cu 2 700 lei/lucrător, respectiv cu 2 la 
sută.

6. Reducerea cheltuielilor totale cu 1 500 000 lei, 
din care cheltuielile materiale cu 1 000 000 lei.

7. Depășirea planului de beneficii cu 1 500 000 lei.
Obiectivele de mai sus se prevăd a se realiza 

prin următoarele măsuri :
— reducerea importului de materii prime, ma

teriale, utilaje, mașini. aparatură și piese de 
schimb însumînd în total 1 000 000 lei valută, prin 
realizarea unor instalații de cojire bușteni, ali
mentare și centrare bușteni in derulor, formatizat 
placaje, croit plăci aglomerate în formate fixe, 
precum și executarea a 16 repere de piese de 
schimb pentru utilaje :

— reducerea consumurilor normate cu :
— 1 500 000 kWh energie electrică ;
— 1 500 tone combustibil convențional, din care :
— 500 tone păcură ;
— 200 inc bușteni de fag ;
x-"160 hî'c brtșteni diverse esențe ;

500 - mc" lemn pentru plăci aglomerate, din 
care 400 mc lobde industriale ;

Secretarul comitetului de partid, 
CONSTANTIN ILINCA

Președintele comitetului sindicatului, 
ION DUȚĂ

ÎNTREPRINDEREA 
CRAIOVA" către

din ramura energiei electrice
Colectivul întreprinderii „Electrocentrale-Craio- 

va“, in frunte cu comuniștii, este mobilizat cu în
tregul său potențial pentru a da viață importan
telor sarcini cu privire la dezvoltarea puternică^* 
bazei energetice, reieșite din istoricele documente 
ale celui de-al Xl-lea Congres al partidului.

Angajați cu toate forțele în marea întrecere 
pentru îndeplinirea cincinalului 1971—1975 înainte 
de termen, energeticienii unității noastre au pus 
un accent deosebit pe creșterea siguranței în func
ționarea agregatelor și instalațiilor, gospodărirea 
judicioasă a combustibililor, energiei electrice și 
termice, întărirea disciplinei, respectarea norme
lor de protecția muncii. Drept urmare, în perioa
da 1971—1975 s-au redus consumurile specifice de 
combustibil și energie electrică, a crescut în 1975 
cu 535 milioane kWh, față de 1971, producția de 
energie electrică produsă pe bază de lignit, s-a 
redus cu 65 la sută numărul incidentelor și avarii
lor.

Oamenii muncii de la întreprinderea „Electro- 
centrale-Craiova", călăuziți de prețioasele indicații 
date de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta sesiune a Marii A- 
dunări Naționale, se angajează cu întreaga lor ca
pacitate pentru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan pe anul 1976 și cheamă la întrecere 
toate întreprinderile din ramura energiei electrice, 
cu următoarele obiective :

1. Creșterea puterii disponibile medii anuale cu 
. 12 000 kW și a gradului de siguranță în funcțio
nare a agregatelor energetice, pentru alimentarea 
continuă cu energie electrică și termică, la para
metrii corespunzători, a tuturor consumatorilor, 
prin :

— eliminarea avariilor și incidentelor din vina 
personalului, reducerea numărului și duratei ce
lor provenite din alte cauze ;

— reducerea duratei de staționare în reparații 
la agregatele energetice — echivalent cu o pro- 
.ducție de 75 milioane kWh, din care 60 milioane 
kWh pe bază de lignit și creșterea calității lu
crărilor de reparații ;

— îmbunătățirea activității de investiții, asigu
rarea la timp a' documentației de execuție și a 
fronturilor de lucru, achiziționarea și montarea 
ritmică a utilajelor ; prin această măsură vom a- 
sigura intrarea în funcțiune a grupului nr. 6 de 
55 MW de la Centrala Ișalnița cu 2 luni mai de
vreme față de termenul prevăzut în planul de 
stat.

2. Gospodărirea judicioasă a combustibililor și 
energiei electrice și termice, în vederea obținerii 
unei economii de 3 500 tone combustibil conven
țional, precum și reducerea altor cheltuieli ma
teriale în valoare de 700 000 lei prin :

— ridicarea performanțelor de funcționare a 
instalațiilor ;

Secretarul comitetului de partid, 
ing. VASILE MANESCU

Președintele comitetului sindicatului, 
FLOREA PÎRVULESCU

ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „DACIA " BUCUREȘTI 
către toate întreprinderile din cadrul 

Ministerului Industriei Ușoare
Comuniștii, întregul colectiv de oameni ai mun

cii din întreprinderea textilă „Dacia" din Bucu
rești, însuflețiți de perspectivele luminoase des
chise de hotărîrile Congresului al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român, de Programul parti
dului de făurire a societății socialiste multilateral

— creșterea indicelui de valorificare a deșeuri
lor lemnoase cu 2 la sută față de plan ;

— creșterea valorii producției globale la 1 000 
lei fonduri fixe cu 34 lei ;

— introducerea în fabricație a unor produse noi 
sau reproiectate, care să reprezinte cel puțin 15 
la sută din valoarea producției ;

— continuarea procesului de asimilare, repro- 
iectare și modernizare a produselor la un număr 
de 5 repere cu o valoare de 3 milioane lei ;

— scurtarea duratei de asimilare la următoa
rele produse incluse în plan :

— 3 luni, la panouri din material lemnos pen
tru construcții ;

— 3 luni, la piese mulate din așchii din lemn ;
— 1 lună, la lignoston (lemn densificat) ;
— 1 lună, la panouri protejate cu folii ;
— modernizarea fluxului tehnologic la : sectoa

rele de tratare, secționare, derulare, uscare, pre
sare și finisare de la fabrica de placaj ; la fabrica 
de plăci aglomerate din lemn și la sectorul de 
finisare de la fabrica de mobilă ;

— realizarea unor utilaje și piese de schimb, 
prin autoutilare. în valoare de 2.2 milioane lei ;

— îmbunătățirea indicelui de folosire a utilaje
lor din fabricile de placaj, panel, furnire estetice, 
plăci aglomerate și mobilă cu 2 la sută față de 
anul 1975, iar la mașinile unelte din sectorul me
canic cu 1 la sută față de planul pe acest an ;

— realizarea unui indice de utilizare a fondului 
de timp al muncitorilor de cel puțin 94,5 la sută ;

— extinderea acordului global la 70 la sută din 
numărul total al lucrătorilor ;

— calificarea a 120 muncitori prin școli profe
sionale, ucenicie la locul de muncă și cursuri de 
calificare, precum și perfecționarea pregătirii pro
fesionale a 340 muncitori și personal TESA :

— generalizarea în toate fabricile a următoare
lor inițiative :

— „autocontrolul calității produselor“ ;
— „Să creștem cu 50 lei valoarea producției din 

fiecare m.c. de masă lemnoasă folosită“ ;
— „Fiecare cadru tehnic și economic să reali

zeze un studiu cu eficiență economică anuală de 
circa 30 000 lei“.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de 
muncă ale lucrătorilor vom întreprinde următoa
rele acțiuni :

— construirea în regie a unui cămin cu 240 de 
locuri ; darea în funcțiune a acestuia cu 1 lună 
înainte de termen ;

— darea in folosință a creșei și căminului de 
copii cu 340 locuri cu o lună înainte de termen ;

— extinderea capacității dispensarului și dota
rea acestuia cu mobilierul necesar ;

— îmbunătățirea condițiilor de microclimat și 
de muncă în fabricile de placaje, furnire estetice, 
plăci aglomerate din lemn și mobilă.

Colectivul oamenilor muncii din Combinatul de 
prelucrare a lemnului Rîmnicu Vîlcea, conștient 
de răspunderea ce îi revine pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan. îp șțnul 1976 — pr.iip.ul; an 
al cincinalului revoluției, tohmco-științificP' este 
hotărî t să-și aducă o contribuție activă lă înde pli
nirea sarcinilor trasate de Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român.

Președintele comitetului oamenilor muncii, 
ing. MIHAI GROZA

Secretarul comitetului U.T.C., 
ION NEDELUȘ

r<t. ■ ■

„ELECTROCENTRALE - 
toate întreprinderile

— îmbunătățirea constructivă a agregatelor de 
cazan ;

— realizarea măsurilor rezultate din bilanțurile 
energetice ;

— generalizarea inițiativei „Fiecare kWh — 
calorie — gram economisit la maximum“ la ni
velul fiecărui loc de muncă ;

— asigurarea funcționării instalațiilor în regi
murile optime din punct de vedere tehnic și e- 
conomic, cu efect de reducere a cheltuielilor ma
teriale.

3. Organizarea unor acțiuni împreună cu bene
ficiarii pențru valorificarea în mai mare măsură 
a resurselor energetice secundare, prin creșterea 
cu 10 la sută a consumului de gaze reziduale, 
precum și aplicarea de măsuri vizînd mărirea si
guranței în funcționare a instalațiilor și constinu- 
itatea alimentării cu energie electrică și termică 
a consumatorilor.

4. Creșterea productivității muncii, peste pre
vederile planului, cu 6 500 lei pe lucrător la ac
tivitatea de industrie și cu 2 000 lei la activitatea 
de reparații, prin :

— extinderea automatizării și mecanizării pro
ceselor tehnologice ;

— organizarea și pregătirea exemplară a lu
crărilor de reparații ;

— extinderea executării lucrărilor în acord glo
bal la 45 la sută, față de 33,6 la sută cit a fost 
în anul precedent ;

— folosirea judicioasă a forței de muncă și a 
timpului de lucru ;

— creșterea indicelui de utilizare a mașinilor- 
unelte cu 1 la sută față de realizările anului 1975.

5. Introducerea teh’nicii noi în producție, a in
vențiilor și inovațiilor în direcția găsirii de so
luții noi pentru perfecționarea tehnologiilor de 
exploatare și reparație a agregatelor energetice, 
dezvoltarea producției de piese de schimb și de 
mijloace destinate autodotării, cu o eficiență e- 
conomică de 8 000 000 lei.

6. Realizarea programelor de pregătire și per
fecționare profesională a 975 lucrători pentru in
stalațiile în funcțiune și pentru noile obiective.

7. Efectuarea a 32 000 ore muncă patriotică la 
realizarea unor lucrări pentru construirea blocu
lui de 40 apartamente, a creșei și grădiniței pen
tru copii ; amenajarea și întreținerea spațiilor 
verzi în incinta termocentralelor.

Comitetul de partid, comitetul oamenilor mun
cii, comitetul sindicatului, comitetul U.T.C., toți 
lucrătorii întreprinderii „Electrocentrale-Craiova“ 
asigură conducerea partidului și statului că vor 
munci cu elan și responsabilitate în vederea rea
lizării exemplare a angajamentului asumat, 
transpunînd în viață sarcinile stabilite de Con
gresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român.

Președintele comitetului oamenilor muncii, 
ing. ION BARBULESCU

Secretarul comitetului U.T.C., 
ing, ARVANITOPOL ROTARU

dezvoltate și înaintare a României spre comu
nism, în dorința de a aduce o contribuție tot mai 
mare la realizarea sarcinilor pe anul 1976, primul 
an al cincinalului revoluției tehnico-științifice în 
România, cheamă la întrecere toate întreprinde

rile din cadrul Ministerului Industriei Ușoare, 
angajindu-se să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului producției marfă pe anul 
1976 cu 8 milioane lei, realizînd peste prevederile 
planului prin folosirea mai bună a resurselor 
materiale planificate următoarele cantități de 
produse : 15 tone fire tip bumbac ; 60 mii m.p. 
țesături tip bumbac ; 375 mii m.p. țesături tip 
bumbac finisate.

2. Realizarea și livrarea, peste plan, la fondul 
pieței a 175 mii m.p. țesături de bumbac în va
loare de 4,4 milioane lei.

3. Realizarea și livrarea peste plan a 200 mii m.p. 
țesături tip bumbac pentru exportul de confecții.

4. Reducerea importurilor de materiale auxili
are și chimicale cu 150 mii lei valută, care se 
va obține prin folosirea în mai mare măsură a 
materialelor indigene și prin perfecționarea teh
nologiilor de fabricație.

5. Depășirea nivelului planificat al productivi
tății muncii cu 1 250 lei pe lucrător.

6. Reducerea cheltuielilor totale de producție 
peste nivelul planificat cu 900 000 lei, din care la 
cheltuielile materiale cu 600 000 lei.

7. Prin gospodărirea mai bună a materiilor pri
me și materialelor auxiliare și reducerea norme
lor de consum se vor economisi : 16 000 kg fibră* 
celofibră tip bumbac ; 9 000 kg fire tip bumbac ; 
7 000 kg diverse materiale auxiliare și chimicale ; 
200 tone combustibil convențional ; 175 mii kWh 
energie electrică.

8. Realizarea unui beneficiu peste plan în va
loare de 1,1.milioane lei.

9. în afara obiectivelor prevăzute în planul teh
nic s° vor realiza următoarele obiective :

— elaborarea și aplicarea tehnologiei de reali
zare a țesăturilor tip voal, din fire tip bumbac și 
perfecționarea tehnologiei de apretare in scopul 
realizării unui tușeu cit mai corespunzător țesă
turilor pentru confecții ;

— asimilarea a două noi articole de țesături pen
tru impermeabile in 10 poziții coloristice ;

— realizarea în proporție de 95 la sută a pro
ducției de țesături imprimate cu coloranți indigeni, 
pe baza tehnologiilor elaborate în întreprindere ;

— extinderea paletei coloristice pentru țesătu
rile Vopsite în bucată, cu 120 de culori noi.

10. îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpu-

Secretarul comitetului de partid, 
MARIA DIACONU

Președintele comitetului sindicatului, 
PARASCHIVA DOBEANU

COLECTIVUL STAȚIEI DE CALE FERATA
ORADEA-EST către toate colectivele 

din transporturile feroviare
însuflețiți de grandiosul program de dezvoltare 

economico-socială a țării elaborat de partid, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din Stația de 
cale ferată Oradea-est participă cu intreaga lor 
energie și capacitate la eforturile întregului po
por pentru traducerea în viață a sarcinilor ce le 
revin în acest prim an al noului cincinal.

a Sub îndrumarea și conducerea organizației de 
?artid, colectivul nostru a ineheiat cincinalul 1971— 

975 la 25 iunie 1975, asigurînd transportul supli
mentar a 150 000 tone mărfuri.

Pentru realizarea exemplară a planului de 
transport pe anul 1976, colectivul Stației de cale 
ferată Oradea-est cheamă la întrecere toate co
lectivele din unitățile feroviare, luîndu-și urmă
toarele angajamente :

1. Plănill-' de ‘ torte expediate va fi depășit cu 
10 la sută, reprezentînd 45 000 tone transportate 
peste plan prin îmbunătățirea, colaborării cu 
beneficiarii mijloacelor de transport și transpor
tare* tuttfrdr mărfurilor fără restanță.

2. încărcătura statică va fi îmbunătățită cu 1 
la sută, rezultînd din aceasta o economie de 2 000 
vagoane,, prin . folosirea la capacitate a vagoane
lor de marfă și utilizarea lor la tonajul maxim.

3. Reducerea staționării vagoanelor de marfă la 
încărcare-descăfcare cu 2 la sută, reprezentînd o 
economice , de 32 200 vagoane-oră, prin :

— reducerea timpilor prevăzuți în procesele 
tehnologice de încărcare-descărcare la fronturi, 
sporind astfel numărul de reprize ;

— corelarea planului de încărcări cu capacită
țile de descărcare, evitînd astfel imobilizările, spo
rind numărul operațiilor duble, extinzînd meca
nizarea încărcării și descărcării vagoanelor.

4. Reducerea staționării în tranzit cu manevră

Secretarul organizației de bază P.C.R., 
DUMITRU FILIP

Președintele comitetului sindicatului, 
IOAN LEVINȚA

NOTĂ
în textul chemării la întrece

re a cooperatorilor din comuna 
Ianca — județul Brăila, trans
mis presei și publicat în zia

CURȚILE Spațiu al desăvîrșirii
(Urmare din pag. I) 

pătrat de pâmînt. Spre folosul 
sătenilor și al întregii populații. 
Revizuirea modului în care sînt 
folosite spațiile (și mai ales pă
mîntul) este - știe oricine - o 
regulă de bază în știința condu
cerii economiei moderne. Se cu
nosc, deja, exemplele unor gos
podari din Prahova, săteni, cu 
rezultate spectaculoase. Dar eu 
am vizitat, de pildă, în orașul 
Tg. Jiu o familie, Vidu, care — 
dispunînd tot lîngă casă de o 
palmă de pâmînt — a gospodă- 
rit-o pentru legumicultura și po

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
La 29 februarie se vor des

fășura jocurile din cadrul „16“- 
imilor „Cupei României“ la 
fotbal. In urma tragerii la sorți, 
care a fost efectuată ieri în Ca
pitală, programul complet al 
jocurilor se prezintă astfel : * 
C.S.U. Galați — C.F.R. Cluj- 
Napoca ; Dacia Pitești — Jiul 
Petroșani ; F.I.L. Orăștie — 
Metalul Drobeta-Turnu Severin; 
Rapid București — Politehnica 
Iași ; Progresul București — 
F.C.M. Reșița ; Dierna Orșova — 
F.C. Baia Mare ; Politehnica Ti
mișoara— F.C. Constanța ; Glo
ria Buzău — F.C. Bihor ; Mi
nerul Turț — Sportul Studen
țesc ; Olimpia Satu Mare — 
Steaua ; ■ Șoimii Sibiu — Uni
versitatea Craiovâ ; Leteă Ba
cău — Tractorul Brașov ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Dinamo București; 
A.S.A. pîmpulung Moldovenesc 
— Universitatea Cluj-Napoca ; 
Energia Orașul Gheorghe Gheor- 

rele din 13 ianuarie, se va citi; 
„La sfîrșitul anului vom avea 
7 000 porcine, cu 500 mai mult 
decît prevederile planului“. în

micultură atît de bine îneît a de
venit un adevărat rai, de primă
vara pînă toamna. Un orășean 1 
Mă uitam și mă întrebam : ce 
n-are omul aceia acolo ? Ceapă, 
roșii, varză, struguri, prune, gu
tui... Nu cumpără nimic.

Să fim, deci, serioși, dragi 
prieteni I Legume trebuie să pu
nem noi, în curțile noastre, fo- 
losindu-le cit mai bine. Căci da
că este vorba să ne lăsăm în 
seama unor papugii care ne 
transmit „sfaturi" de aiurea, ră- 
mînem cu siguranță flămînzi...

Dar nu sîntem noi oamenii 
aceia f

ghiu-Dej — F.C. Argeș Pitești ; 
Sport Club Bacău — U.T.A. 
Primele echipe vor găzdui jocu
rile respective.

★
In ședința de aseară a Biroului 

Federației de fotbal au fost sta
biliți antrenorii reprezentative
lor olimpică, de tineret și de 
juniori. După cum se știe, con
ducerea tehnică și răspunderea 
directă asupra pregătirilor tu
turor echipelor naționale revine 
vicepreședintelui federației cu 
probleme tehnice, Ștefan Covaci. 
Acesta va fi ajutat de următorii 
antrenori : pentru lotul olimpic : 
C. Drăgușin și Gh. Constantin ; 
pentru loturile de tineret (sub 
23 și sub 21 de ani) de Octavian 
Popescu si I. Nunweiller , pre
cum și de antrenorul federal N. 
Petrescu, în calitate de coordo
nator ; pentru lotul de juniori 
de C. Ardeleanu și E. Banciu.

lui de lucru al muncitorilor cu 1 la sută față de 
anul precedent.

11. îmbunătățirea cu 1 la sută în raport cu pre
vederile de plan a indicelui de utilizare a fondu
lui de timp disponibil de lucru al mașinilor cu 
inele și al mașinilor de țesut, prin reducerea stag
nărilor, a opririlor accidentale, printr-o mai bună 
intreținere a utilajelor și aprovizionare a locurilor 
de muncă.

12. Se va extinde gradul de autodotare cu utila
je tehnologice realizate în atelierul mecanic-ener- 
getic propriu. In acest scop se vor realiza peste 
plan in anul 1976 : o mașină de periat-rolat, un 
fulard de stoarcere, modernizarea mașinii de ga
zat, și se vor confecționa 60 dispozitive pentru 
transportul intern de țesături.

Pentru îmbunătățirea caracteristicilor tehnico- 
economice și funcționale ale produselor și asigu
rarea unui înalt grad de competitivitate, adresăm 
tuturor întreprinderilor din industria ușoară che
marea de a face din anul 1976 „Anul calității“, 
anul realizării de produse care să satisfacă exi
gențele mereu crescinde ale cumpărătorilor. în 
acest scop, vom lua măsuri de îmbunătățire a 
tehnologiilor pe fiecare Secție și fază de producție, 
urmărind respectarea riguroasă a disciplinei teh
nologice, întărirea controlului de calitate la toate 
locurile de muncă, buna pregătire și perfecționare 
a cadrelor. La țesăturile finite vom depăși planul 
de calitate cu 1 la sută peste prevederile noilor 
stasuri.

14. Pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale 
muncitorilor se va revizui sistemul de iluminat și 
ventilație, iar prin aplicarea rezultatelor a două 
studii ergonomice se vor crea condiții pentru ușu
rarea efortului fizic.

Comitetul oamenilor muncii, comitetul sindica
tului și organizația de tineret, sub conducerea di
rectă a organizației de partid, vor desfășura o 
intensă muncă educativă de masă pentru ridi
carea conștiinței socialiste a tuturor lucrătorilor 
și mobilizarea acestora la îndeplinirea sarcinilor 
și angajamentelor asumate pe anul 1976.

Ne exprimăm convingerea că toate colectivele 
de lucrători din întreprinderile industriei ușoare 
vor rășpunde chemării noastre la întrecerea so
cialistă, pentru traducerea in viață a sarcinilor 
ce ne revin din Directivele Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român.

Președintele comitetului oamenilor muncii, 
GHEORGHE DUMITRAȘCU

Secretarul comitetului U.T.C., 
VIRGINIA NICULESCU

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XVII-a 

aniversări a Zilei Eliberării — 
sărbătoarea națională a poporu
lui cubanez —, ambasadorul Re
publicii Cuba la București, Hum- 
berto Castello Aldanas, a oferit, 
miercuri seara, o recepție.

Au participat Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, E- 
mil Nicolcioiu, ministrul justi
ției, Eugen Jebeleanu și Tamara 
Dobrin, vicepreședinți ai Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Ghizela Vass,

adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului apărării na
ționale, Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Ion Jinga, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai vieții noastre cultu- 
ral-artistice, ziariști.

cu 3 la sută, reprezentînd o economie de 116 000 
vagoane-ore prin :

— reducerea timpilor prevăzuți în procesele teh
nologice la descompunere și compunere, folosind 
capacitatea de prelucrare a stației la parametrii 
proiectați.

5. Tonajul mediu brut pe tren de marfă va 
crește. CU 8 la sută, ceea ce reprezintă un spor de 
100 tone/tren, compunind trenurile la puterea 
maximă de remorcare a locomotivelor.

6. Ne angajăm ca toate aceste obiective să le 
realizăm fără nici un accident de muncă, în 
care scop vom îmbunătăți și diversifica instruirea 
teoretică și practică cu normele de protecția mun
cii. vom desfășura o muncă permanentă de edu
cație a lucrătorilor în vederea respectării norme
lor de protecția muncii.

în scopul realizării sarcinilor ce ne revin și a 
angajamentelor asumate, în condiții de disciplină, 
siguranță și regularitate a circulației, ne vom per
fecționa metodele de instruire teoretică și prac
tică, astfel incit lucrătorii unității să obțină nu
mai calificative de bine și foarte bine.

Sintern ferm hotăriți ca, sub conducerea orga
nizației de partid, cu sprijinul permanent al 
comitetului sindicatului și al organizației U.T.C., 
să nu precupețim nici un efort pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din planul 
de transport pe anul 1976 și a angajamentelor asu
mate.

în același timp, colectivul Stației C.F.R. Oradea- 
est își propune să devină model de disciplină în 
executarea sarcinilor de transport, folosind cu 
maximum de eficiență mijloacele și capacitățile 
de transport, precum și în gospodărirea și înfru
musețarea unității.

U N i
(Urmare din pag. 1)

în obținerea libertății naționale 
șl sociale. Acest lucru se înțe
lege foarte bine dacă privești 
harta Principatelor Unite de la 
Sala Unirii din Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste 
România. Caracterul de act po
litic și act istoric este relevant, 
privind această hartă. Ceea ce 
se numeau atunci „Principatele 
Unite“ reprezintă doar simbu- 
rele, nucleul României reale, 
patria locuită de români, din 
veacul veacurilor, patria pe care 
ei au mingîiat-o cu plugul și au 
hrănit-o cu sîngele lor jertfit 
pe necontenitul cîmp de luptă 
al apărării gliei strămoșești. Ca 
niște hidre uriașe, marile și 
hrăpărețele imperii stringeau în 
cleștele puterii lor hoțești inima 
fierbinte a României care pulsa 
la București și Iași, este du
reros și aproape nefiresc să vezi 
că toată Dobrogea era a turci
lor pină la Dunăre, este du
reros să vezi trufașul vultur hab- 
sburgic întinzîndu-și ghearele 
peste întregul Ardeal, peste Bu
covina și Maramureșul străbun. 
Unirea din 1859 capătă astfel di
mensiuni pe cit de lucide pe 
atit de patetice. Ea era esen
țială. stringerea într-o singură 
voință a acestui mic nucleu al 
patriei reale fiind singura che
zășie că întreg pămîntul patriei 
va aparține românilor, că va fi 
curățat de dușmani. Devine ast
fel firesc să cităm declarația 
lui Papiu Ilarian : „Cînd s-a ales 
Cuza domn entuziasmul la ro
mânii Transilvaniei era poate 
mai mare decît in Principate“. 
Actul Unirii din 1859 reproducea 
astfel la altă scară și în alte con
diții istorice, infinit mai mature, 
mai coapte, visul lui Mihai și 
visul întregii națiuni care nicio-

REA
dată, de la legendarul Burebista 
nu a incetat să se considere și 
să se simtă ca atare. De aceea 
iubim cu o dragoste fierbinte, 
niciotlată uitată, acest eveniment 
din istoria națională — Unirea 
Principatelor Române. De aceea 
niciodată nu vom venera de a- 
juns pe marii bărbați care au 
realizat-o, neobosiții luptători in 
straie de diplomați și oameni 
politici, miniștri și gînditori care 
în acei ani incandescenți au 
binemeritat pentru eternitate de 
la patrie. In capul listei se ou- 
vine să-l așezăm pe sublimul 
revoluționar Nicolae Bălcesau, 
după care numele mari se înși
ră ca intr-o constelație pentru 
noi sfintă — Vasile Alecsandri, 
Goleștii, Kogălniceanu, Costache 
Negri, Dimitrie Brătianu, Dimi- 
trie Bolintineanu, C.A. Rosetti, 
Hasdeu și încă atîția alții care, 
în jurul lui Cuza, au creat prima 
Unire durabilă, definitivă, a două 
dintre țările române. In jurul 
lor era poporul care a vibrat ca 
o singură inimă și și-a asumat 
destinul modem cu naturalețea 
unui drept ce i se cuvenea. Pri
vim astăzi, de pe culmile înalte 
Pe care am așezat patria noas
tră socialistă, la acel Îndepărtat 
1859 și ni-l simțim, prin aspira
ții, voință și dragoste, aproape. 
„Unirea Principatelor a repre
zentat actul care a pus bazele 
statului național român modern. 
Ea a avut un puternic ecou și 
în Transilvania întărind conști
ința unității naționale a maselor 
populare din această provincie, 
stimulind lupta lor pentru uni
rea cu Tara“. Cuvintele tova
rășului Nicolae Ceaușescu sînt 
explicitarea limpede a motivelor 
fundamentale, ca însăși nesecata 
noastră dragoste de patrie, pen
tru care Unirea de la 1859 este 
pururi vie in inimile noastre.

Procesul de producție

Șeful stației, 
ing. FLORIAN SIME

Secretarul organizației U.T.C., 
GHEORGHE VAȘ

legătură cu cantitățile ce vor fi 
vîndute statului peste plan se 
va citi „...3 000 hl lapte de 
vacă...“.

(Urmare din pag. I)

prinderii, ne spunea pă această 
situație este generată — în 
principal — de lipsa SDV-urilor, 
de lipsa de experiență a colec
tivului, încă destul de tînăr și 
în formare. Dar care sînt pre
ocupările conducerii întreprinde
rii, ale organizației U.T.C.. pen
tru formarea acestui colectiv 
tînăr, pentru însușirea de către 
cei peste 1 800 tineri care lu
crează în întreprinderea de uti
laj chimic și forjă din Rîmnicu- 
Vîlcea a unui înalt spirit de 
disciplină și responsabilitate la 
locul de muncă ? Oare o parte 
din nerealizările înregistrate 
pină acum nu sînt datorate lip
sei de disciplină, rebuturilor 
destul de frecvente, zecilor de 
absențe nemotivate înregistrate 
zilnic ? Duminică, 11 ianuarie, 
cînd în întreprindere se lucra 
normal, în toate secțiile, absen
tau de la program 70 de tineri. 
Colectivul este, intr-adevăr, 
foarte tînăr, dar tocmai de aceea 
cadrele tehnice, cu experiență, 
ar trebui să fie mai bine repar
tizate pe schimburi, să stea mai 
mult în mijlocul oamenilor, în 
secțiile de producție și nu așa

cum se procedează in prezent, 
cînd majoritatea celor puși să 
acorde asistență tehnică în 
schimburile II și m sînt.’.. 
funcționarii.

Este știut, o sarcină deosebit 
de importantă în întărirea spiri
tului de ordine și disciplină, în 
fiecare secție, la fiecare loc de 
muncă, revine organizației 
U.T.C. Membrii comitetului 
U.T.C. nu cunoșteau însă în 
ziua în care am mers în în
treprindere numărul absenți
lor nemotivați, cine sînt cei 
care lipsesc de la program, cum 
a decurs activitatea în schimbu
rile de noapte. Or, se știe că o 
mare parte din producție se 
realizează în aceste schimburi. 
De aceea, sînt necesare măsuri 
urgente, energice, pentru organi
zarea temeinică a activității în 
toate cele 3 schimburi, pentru 
întărirea disciplinei, folosirea 
integrală a timpului de lucru, 
ridicarea calității produselor, fc 
losirea cu maximum de randu 
ment a mașinilor și utilajelor 
pe toată durata programului, 
pentru a asigura — încă din a- 
ceste prime săptămîni — înde
plinirea ritmică, la parametrii 
stabiliți a sarcinilor economice.

(Urmare din pag. I)

și. în orice caz, mai lipsite de 
forța de a se impune decît 
exemplele din realitatea imedia
tă, am să-i evoc, dintre tinerii 
cunoscuți în ultimul timp, pe 
cei care au reușit să facă din 
locul lor de muncă un centru 
de gravitație al întregii lor bio
grafii și, totodată, o fereastră 
deschisă spre lume, spre viitor.

11 am parcă și acum în fața 
ochilor pe Filip Mărgărit, tînă- 
rul care, la 28 de ani, a fost ales 
primar al unei mari și impor
tante comune din județul Pra
hova : Berceni. Oamenii care 
mi-au „prefațat“ întîlnirea cu el 
mi l-au descris ca pe un om

Miercuri au început la Timi
șoara în sala „Olimpia“ jocu
rile celui de-al doilea turneu al 
circuitului internațional de te
nis. Iată principalele rezultate 
înregistrate : Varga (Ungaria) — 
Vîlcoiu (Dinamo Brașov) 6—4, 
6—4 ; Granath (Cehoslovacia) — 
M. Tăbăraș (România) 7—6, 6—2; 
Ovici (România) — Spătaru 
(Electrica Timișoara) 8—1, 6—1; 
Borisov (U.R.S.S.) — Țiței
(România) 6—0, 4—6, 6—4.

★
Campionatul diviziei A la 

handbal feminin a programat 
miercuri la Brașov cîteva parti
de din cadrul ultimei etape a 
turului. Rezultate înregistrate : 
Progresul București — Mureșul 
Tg. Mureș 11—0 ; Confecția — 
Rapid 14—14 ; Voința Odorhei — 
Constructorul Baia Mare 17—14 ; 
Universitatea Timișoara — Tex
tila Buhu»i 15—14.

energic și ferm, care se sfătu
iește îndelung înainte de a lua o 
hotărîre, dar care, odată hotări- 
rea luată, face totul pentru a o 
duce la îndeplinire. Mi-1 închi
puiam, de aceea, ca pe un mun
te de om, cu o voce tunătoare, și 
nu mică mi-a fost mirarea des
coperind că primarul înconjurat 
de atîta respect e un tînăr. 
Cînd i-am spus că vreau să-i 
văd locul de muncă, m-a condus 
— fără să se gîndească nici o 
clipă la biroul de la sediu ! — 
pe străzile Berceniului. astfel în
eît convorbirea ne-a fost mereu 
întreruptă de „problemele“ pe 
care le rezolva pe parcurs. 11 ur
măream interesîndu-se, la fer
mă, de ritmul aprovizionării cu 
furaje, discutînd cu săteni care 
intenționau să-și construiască 
locuințe moderne, verificînd res
pectarea programului de cursuri 
agrozootehnice și mă gîndeam 
că acest mod de a răspunde 
unui interviu este dintre cele 
mai potrivite pentru un tînăr 
al cărui loc de muncă se iden
tifică, de fapt, cu miile de locuri 
de muncă ale consătenilor săi.

Dar locul de muncă al ingine
rului Gheorghe Miloiu. tînărul 
care, la întreprinderea „Neptun“ 
de la Cîmpina, a format o ade
vărată „echipă de șoc“ în dome
niul cercetării științifice ? Aria 
de investigație — angrenajele cu 
roți dințate — i-a oferit recunos
cutului și apreciatului inventa
tor nu numai satisfacția elabo
rării unor soluții tehnice de o 
mare eficiență, ci, dacă se poate 
spune astfel, și o lecție de co
laborare : el a înțeles că nici o 
activitate a minții nu este în 
mod real valoroasă dacă nu „an
grenează“ alte și alte minți, că 
inițiativa, originalitatea, pasiu
nea se măsoară, mai ales, prin 
puterea lor de propagare. De la 
planșeta la care lucrează de di
mineața și pînă seara tîrziu și 
care, aparent, îl izolează de

lume, Gheorghe Miloiu comu
nică. de fapt, prin nevăzutele 
fire ale cunoașterii, cu colegii 
săi, cu toți specialiștii din do
meniul respectiv Și, îndrăznesc 
să afirm, cu însăși contempora
neitatea.

La exploatarea forestieră Dor- 
na Candreni, din apropiere de 
Vatra Dornei, i-am cunoscut, cu 
cîteva luni în urmă, pe cei cinci 
frați Buzilă, ale căror locuri de 
muncă — pădurea, pădurea, pă
durea, pădurea și pădurea — 
au o frumusețe aspră, bărbă
tească. Și nu mă gîndesc. scriind 
aceste cuvinte, la crestele se
mețe, la vuietul vintului prin 
molizi etc. etc„ ci, în primul 
rind, la conștiința acestor tineri 
pentru care arborii doborîți de 
furtună reprezentau un bun pre
țios, al lor, în primejdie să se 
irosească. Muncind zi și noapte, 
în condiții deosebit de grele, 
alături de întreaga brigadă, cei 
cinci frați erau, prin încordarea 
care Ii se citea pe chipuri, prin 
decizia gesturilor, prin înțelege
rea tacită dintre ei. o reprezen
tare vie a ceea ce înseamnă 
identificarea cu locul de muncă. 
In scurtele momente de răgaz, 
adunați în jurul focului la carte 
își încălzeau mîncarea, rîdeau 
plini de viață și de bucuria de 
a fi înfrînt încă o rezistentă a 
naturii, iar hohotele lor sănă
toase, îndrăznețe umpleau în
treaga vale.
. Locul de muncă — iată o rea

litate mult prea cuprinzătoare 
pentru a se lăsa descifrată pe o 
foaie de repartiție, pe o carte de 
vizită sau pe un ștat de retri
buții. Spațiu al desăvîrșirii 
noastre și al strădaniei de a-i 
desăvîrși pe cei din jur. ima
gine concretă și reper al parti
cipării. angajării și responsabili
tății. locul de muncă se defi
nește prin mari exigențe cărora 
trebuie să le răspundem cu dem
nitate.



A sporit clin țările swcialisie

Reprezentantul P.C.R. primit
de Yasser Arafat

Marți, 13 ianuarie, tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., îm
preună cu tovarășul Nicolae 
Doicaru, consilier al președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, au avut la Beirut o între
vedere cu Yasser Arafat, 
ședințele Comitetului 
al Organizației pentru 
rea Palestinei.

Cu acest prilej, s-a 
din partea tovarășului 
Ceaușescu, 
blicii Socialiste 
salut prietenesc 
Yasser Arafat, împreună cu ex
presia sentimentelor de profun
dă simpatie și solidaritate ale 
poporului român cu cauza 
dreaptă a poporului palestinian.

Mulțumind pentru mesajul 
transmis,, președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei a ex
primat recunoștința conducerii 
organizației, a poporului pales
tinian pentru sprijinul consec
vent al României socialiste a- 
cordat luptei poporului palesti
nian, contribuția și grija pe care 
personal tovarășul Nicolae

pre-
Executiv 
Elibera-

transmis 
Nicolae 

președintele Repu- 
România, un 

președintelui

Ceaușescu le manifestă față de 
continua dezvoltare și consoli
dare a relațiilor de prietenie și 
simpatie reciprocă existente in
tre popoarele român și palesti
nian.

în continuarea convorbirii au 
fost abordate unele aspecte ale 
raporturilor bilaterale dintre 
Partidul Comunist Român și Or
ganizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, precum și alte probleme 
de interes comun. Totodată, a 
fost efectuat un schimb util de 
vederi în legătură cu unele pro
bleme internaționale, in special 
în legătură cu evoluția situați
ei din Orientul Mijlociu.

In acest cadru, a fost sublini
ată necesitatea continuării efor
turilor pentru soluționarea poli
tică grabnică a situației din 
Orientul Mijlociu, plecind de la 
necesitatea retragerii trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate și soluționării proble
mei palestiniene, a respectării 
dreptului legitim al poporului 
palestinian la autodeterminare, 
inclusiv la crearea unui stat pa
lestinian independent.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

Președintele Mexicului
a primit pe

ambasadorul României
la Ciudad de Mexico

Președintele Mexicului. 
Luis Echeverria Alvarez, a 
primit pe ambasadorul țării 
noastre la Ciudad de Mexi- 
eo, Dumitru C. Mihail. Cu 
acest prilej, au fost discu
tate măsuri pentru îndepli
nirea hotăririlor șefilor 
stat ai României și 
lui și a acordurilor 
in cursul vizitei în 
președintelui 
Ceaușescu, în vederea 
voltării continue a relațiilor 
bilaterale de prietenie și 
colaborare pe multiple pla
nuri.

de 
Mexicu- 
semnate 
Mexic a 
Nicolae 

dez-

Necesitatea recunoașterii
drepturilor legitime

ale poporului palestinian
Dezbaterile din Consiliul de Securitate

Sâptâmînă a 
culturii românești 

la Monterrey — Mexic
La Monterrey, capitala statu

lui federal Nuevo Leon, unul 
din principalele centre econo
mice și culturale ale Mexicului, 
s-a desfășurat o Săptămină a 
culturii românești, manifestare 
ce se înscrie in contextul rela
țiilor de prietenie și colaborare 
româno-mexicane. in continuă 
dezvoltare.

în cadrul manifestărilor orga
nizate cu acest prilej a fost pre
zentată expoziția fotografică 
„Monumente istorice și de artă 
din Republica Socialistă Româ
nia“. Posturile de televiziune au 
prezentat programe de filme do
cumentare românești, iar stațiile 
de radio locale — muzică roma
nească.

in instaurarea unei noi ordini in lume
CUVINTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNIEI LA CONFERINȚA 
DE ELABORARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL ORGANIZAȚIEICONSTITUTIV AL ORGANIZAȚIEI

Conferința internațională con
sacrată punerii în practică a 
hotăririi privind transformarea 
O.N.U.D.I. în instituție speciali
zată în sistemul O.N.U.. care se 
desfășoară la Palatul Hofburg. 
dezbate, in aceste zile, proiectul 
de act constitutiv al noii orga
nizații. în intervențiile lor, re
prezentanții diferitelor state au 
subliniat că, prin transformarea 
structurilor sale. O.N.U.D.I. va 
putea juca un rol sporit in spri
jinirea eforturilor de industria
lizare a țărilor în curs de dez
voltare. în lichidarea decalajelor 
economice dintre state, în înfăp
tuirea obiectivelor noii ordini 
economice internaționale.

Luind cuvîntul, șeful delega
ției României, ambasadorul Du
mitru Aninoiu, reprezentantul 
permanent al țării noastre pe 
lingă O.N.U.D.I., a relevat preo
cuparea constantă a României 
de a-și aduce contribuția la în
tărirea rolului O.N.U., la per
fecționarea activităților sale, în 
lumina experienței dobîndite și 
în concordanță cu marile mutații 
petrecute pe arena mondială. în 
context, a evidențiat reprezen
tantul României, este esențial 
ca structura și activitățile 
O.N.U.D.I. să fie fondate riguros 
pe principiile dreptului interna
țional. pe egalitatea în drepturi, 
respectarea independenței și 
suveranității naționale, neames
tecul in afacerile interne și re
ciprocitatea avantajelor, respec
tarea dreptului sfînt al fiecărui 
popor de a-și alege, în deplină 
libertate, calea dezvoltării sale 
economice, sociale și politice.

De o deosebită importanță — 
a spus el — sint, de asemenea, 
dreptul fiecărui popor la dezvol
tare și progres, la exercitarea 
suveranității sale depline asupra 
propriilor resurse naturale, drep
tul fiecărui stat de a avea acces 
deplin 
tehnicii, 
datoria 
sistemul
între ele în toate domeniile în 
scopul favorizării progresului

economic și social al tuturor na
țiunilor și în primul rînd al țâ
rilor in curs de dezvoltare.

România — a declarat vorbi
torul — consideră că actul con
stitutiv al O.N.U.D.I. trebuie să 
sublinieze că această organiza
ție are drept obiectiv instaurarea 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale, capabilă 
să asigure dezvoltarea industria
lă armonioasă a tuturor statelor, 
reducerea decalajelor economice 
dintre state, crearea unei 
viziuni internaționale a 
mai juste și mai 
Promovarea dezvoltării 
triale a țărilor în curs de dez
voltare ca obiectiv esențial al 
O.N.U.D.I., a adăugat el. va tre
bui de asemenea reflectată în 
actul conștitutiv al organizației.

în cijitinuare, reprezentantul 
României a apreciat că, ținînd 
seama de responsabilitățile sale, 
O.N.U.D.I. trebuie să beneficieze 
de structuri organizatorice de
mocratice și eficace, cu atribuții 
bine precizate. în acest sens, 
România consideră necesar ca 
actul constitutiv să consacre 
metoda consultărilor și princi
piul consensului ca reguli 
bază ale activității în 
conferinței O.NlU.D.I. 
trebuie să constituie 
deliberativ principal și 
reprezentativ al O.N.U.D.I.

di- 
muncii 

raționale, 
indus-

de 
cadrul :

— care 
organul 
cel mai

Ședința Comitetului
C.A.E.R. de colaborare

De la Moscova, după 
o călătorie cu trenul 
care a durat exact opt 
ore și treizeci și cinci 
de minute. Leningra
dul m-a intimpinat eu 
o dimineață însorită, 
poleită de albul stră
lucitor al zăpezii. Pe 
străzi, un du-te-vino 
trepidant, sute de oa
meni. intre care mulți. 
foarte mulți tineri, 
grăbiți să ajungă la 
locurile de muncă. Era 
primul meu contact cu 
orașul-erou, cu orașul 
intrat în istorie și in 
conștiința oamenilor 
prin măreția frumuse
ților și a faptelor sale 
de vitejie. Veneție a 
nordului, metropolă a 
artei și științei, Le
ningradul mi-a dez
văluit in același timp 
și o altă înfățișare 
sa. poate 
cunoscută 
aceea de 
important 
dustrial. Orașul nopți
lor albe adăugind prin 
aceasta o nouă 
lucire emblemei

în drum spre 
de prelucrări 
lire 
din 
Neva. șoferul, __ _
trinel simpatic și vor
băreț. a ținut 
atragă atenția : 
viți-1 ! El a fost 
struit cil mult timp in 
urmă cu materiale 
produse de lucrătorii 
de aici“. într-adevăr, 
ajungind la uzină, a- 
veam să aflu că dru
mul parcurs de colec
tiv in îndelungata sa 
istorie a cunoscut și 
un asemenea început. 
De la sîrmă, veselă 
de bucătărie și ceva 
mai tirziu construcții 
metalice, uzina pro
duce astăzi cele mai

moderne tipuri de 
turbine cu aburi, hi
draulice și cu gaze. 
Sugestiv salt al capa
cității Și forței de 
creație a oamenilor pe 
care numai anii socia
lismului l-au putut îm
plini. A crescut uzina, 
au crescut oamenii, a

rul uzinei figurau tur
bine cu aburi de 500— 
800 MW, hidraulice de 
650 MW și turbine cu 
gaze de 100 MW.

Cine sint acești ve
ritabili 
lumină 7 
această 
drept răspuns am fost 
invitat să-i cunosc la 
locul lor de muncă, 
în secțiile uzinei. La

făuritori de 
Am adresat 

întrebare și

Embleme noi
la Leningrad

Ia cuceririle științei și 
precum și dreptul și 

statelor, indiferent de 
lor social, de a coopera

a 
mai puțin 

turiștilor, 
puternic și 
centrii in-

traversind 
podurile

stră- 
sale.

Uzina 
meta- 

unul 
de pe 
un bă-

să-mi 
„Pri- 
con-

sporit complexitatea 
produselor sale. • „In 
1924. își amintește li
nul din veteranii uzi
nei. cind am
primele turbine, 
transportam cu 
Acum le ducem 
vaporul de la un 
anume construit“, 
o altă comparație
fel de țlocventă. Anul 
trecut, în nomenclato-

făcut 
le 

caii, 
cu 

doc 
Și 
la

secția turbine cu a- 
buri ca și in laborato
rul de încercări m-au 
impresionat nu atit 
complexitatea și gi
gantismul utilajelor 
cit mai eu seamă nu
mărul mare de tineri, 
precizia și ușurința cu 
care le minuiau. Am 
aflat cu acest prilej 
că toți cei aproape 
7 000 de tineri cîți nu-

mără uzina sint spe
cialiști cu o înaltă ca
lificare, că însușirea 
tehnicii celei mai a- 
vansate — preocupare 
de prim ordin a or
ganizației de comso- 
mol — începe încă din 
școală și se continuă 
apoi sub îndrumarea 
atentă a celor mai ex
perimentați muncitori 
în uzină, la locurile 
de muncă. Dispunind 
de o școală tehnică 
proprie și de un in
stitut 
uzina 
cadru 
unor 
înaltă 
fesională, corespunză
tor exigențelor pro
ducției aflate într-o 
dinamică innoire. Este 
un imperativ impus 
de sarcinile actualului 
cincinal care prevede 
sporirea rapidă a pro
ducției de turbine de 
mare putere, 
premierele 
an. muncitorii 
vorbit cu justificată 
mindrie de turbine cu 
aburi de 1 200 MW, 
una din cele mal mari 
turbine de acest fel 
din Europa. îi vor 
urma cu siguranță al
tele la fel de com
plexe, la fel de inge
nios construite.

...In fiecare an 
produc aici turbine 
o putere egală cu 
la sută din puterea 
turbinelor realizate in 
întreaga țară. în fie
care an de aici, de pe 
malul Nevei. iau dru
mul marilor hidrocen
trale și termocentrale 
tot mai multe și mai 
complexe turbine, a- 
dăugind astfel o nouă 
strălucire emblemei 
Leningradului.

tehnic superior, 
oferă astfel, un 
optim pregătirii 

specialiști cu 
competență pro-

Intre 
acestui 
mi-au

se
cil
60

CONSTANTI!» 
DUMITRU

Marți după amiază, în Consiliul de Securitate au continuat 
dezbaterile de fond asupra „problemei Orientului Mijlociu, in
clusiv a chestiunii palestiniene“.

Esmat Abdel Meguid, repre
zentantul Egiptului, a cerut re- 
convocarea Conferinței de pace 
de la Geneva, cu participarea 
tuturor părților interesate, in
clusiv a reprezentanților O.E.P. 
pe baze de deplină egalitate cu 
ceilalți participanți. Vorbitorul a 
precizat că guvernul țării sale 
consideră că Consiliul de Secu
ritate trebuie să-și concentreze 
atenția în special asupra aspec
tului politic al problemei pales
tiniene și să adopte o rezolu
ție care să sublinieze că o pace 
justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu trebuie să aibă la bază 
realizarea de către poporul pa
lestinian a drepturilor sale na
ționale. inclusiv a dreptului de 
a-și crea propriul său stat. E- 
giptul — a spus vorbitorul — 
speră în edificarea păcii în O- 
rientul Mijlociu prin retragerea 
tuturor trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe. ,

Mouaffak Allaf, reprezentantul 
Siriei, a făcut o trecere în re
vistă a evenimentelor din O- 
rientul Mijlociu, prezentind, toto
dată. opinia guvernului sirian 
asupra căilor de urmat pentrjt 
stingerea conflictului din zonă. 
Statele lumii sint convinse că în 
această parte a lumii nu va 
putea fi edificată o pace justă 
și durabilă fără recunoașterea 
drepturilor naționale inalienabi
le ale poporului palestinian, in
clusiv a celor la autodetermi
nare, independentă, suveranitate 
și Ia organizarea sa într-un stat 
propriu, precum și fără retra
gerea trupelor israeliene de pe 
teritoriile ocupatș prin forță.

Sherif Abdul Hamid Sharaf, 
ambasadorul Iordaniei la O.N U., 
care a urmat la cuvînt, a decla
rat că Iordania a recunoscut 
O.E.P ca reprezentant legitim 
al poporului palestinian, și a 
cerut Israelului să procedeze la 
fel și să recunoască drepturile 
naționale ale poporului palesti
nian. De asemenea, el a cerut 
Consiliului de Securitate să a- 
dopte un program concret de 
retragere treptată a trupelor

israeliene de pe teritoriile o- 
cupate.

Ministrul de stat pentru afa
cerile externe al Emiratelor A- 
rabe Unite, Saif Ghobash, a 'e- 
viderițiat rolul central al pro
blemei palestiniene în eforturile 
de soluționare a conflictului din 
Orientul Mijlociu și a arătat că 
rezoluțiile Adunării 
prin care se afirmă 
naționale inalienabile 
tinienilor trebuie să 
bazele unei hotărîri a Consiliu
lui de Securitate. Fără recu
noașterea de către Consiliu a a- 
ccstor drepturi nu se va putea 
întreprinde nici un pas concret 
spre edificarea unei păci dura
bile în zonă.

Generale 
drepturile 
ale pales- 

formeze

• SUB CONDUCEREA PRE
ȘEDINTELUI MAKARIOS, la 
Nicosia a avut loc o reuniune 
comună a Consiliului de Mi
niștri și a Consiliului Național 
ale Republicii Cipru. După cum 
s-a precizat intr-un comunicat 
oficial, participanții la reuniune 
și-au stabilit poziția față de tra
tativele dintre cele dovă comu
nități din insulă în vederea re
glementării problemei cipriote.

z

La Budapesta a avut loc cea 
de-a Xll-a ședință a Comitetu
lui C.A.E.R. de colaborare teh- 
nico-științifică.

Comitetul a adoptat programul 
de colaborare tehnico-științifică 
a țărilor membre ale C.A.E.R. 
pentru rezolvarea problemelor 
de combustibili și energie pe 
anii 1976—1980 și pentru o per
spectivă mai îndelungată și a 
examinat informarea privind 
mersul îndeplinirii programului 
de colaborare tehnico-științifică 
în problemele de sudură.

Comitetul a examinat mersul 
realizării colaborării dintre 
C.A.E.R. și Republica Finlanda 
pe probleme care prezintă inte
res reciproc ;n 
tei și tehnicii.

Comitetul a 
său de lucru pe
1977, a examinat mersul 
rilor privind acordarea in con
tinuare Republicii 
Mongole de ajutdf 
în dezvoltarea Plai 
intensivă a științei
precum și alte probleme din do
meniul colaborării tehnico-știin- 
țifice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. șl a acjoptgt recoman
dări corespunzătoare.

Ședința Coțpjtețului a decurs 
în spirit de prietenie și înțele
gere reciprocă.

domeniul

adoptat 
perioada

știin-

planul 
1976— 
lucră-

Populare 
și asistență 
eficientă șl 
și tehnicii,

PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT»PE SCURT»PE SCUȘ»

CONSFĂTUIRE A ADJUNCȚILOR 
MINIȘTRILOR DE EXTERNE 

DIN UNELE ȚARI SOCIALISTE

In zilele de 13 și 14 ianuarie 
a avut loc la Praga consfătuirea 
adjuncților miniștrilor afacerilor 
externe ai R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, 
Republicii Socialiste România, 
R. P. Ungare și. U.R.S.S. Cu a- 
cest prilej, a avut loc un schimb 
de păreri în probleme de interes 
reciproc. Consfătuirea s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească. cordială și s-a caracte
rizat prin deplina concordanță 
de păreri a tuturor participan
ților.

Adjuncții miniștrilor afacerilor 
externe au fost primiți de pre
ședintele Guvernului R. S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal.

■ Ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, a oferit o recepție in 
cinstea participanților la con
sfătuire.

Un exemplu tipic de discriminare rasialâ practicat in Africa de 
Sud : in parcul public din Johannesburg numai albilor le este 

permis să ia loc pe băncipermis sa loc pe banei

• „ADUNAREA PERMANEN
TA A REFUG1AȚILOR POLI
TICI SPANIOLI“ a dat publici
tății, Ia Paris, o declarație in 
car* se cere acordarea amnistiei 
politice generale in Spania. Do
cumentul apreciază eă măsurile 
luate in #eest sens de noul gu
vern sint insuficiente.

Proiectul Programului Partidului RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Socialist Unit din Germania v Stare de alertă în Franța:
Ziarul „Neues Deutschland“ a 

publicat proiectul Programului 
Partidului Socialist Unit din 
Germania. în introducerea do
cumentului se arată că P.S.U.G. 
este rezultatul luptei de peste 
un secol a mișcării revoluționa
re muncitorești germane împo
triva reăcțiunii feudale și ex
ploatării capitaliste, împotriva 
imperialismului, fascismului și 
războiului imperialist, întruchi
pează tradițiile revoluționare 
ale alianței comuniștilor și so- 
cial-democrației revoluționare 
germane.

• ÎN ZILELE DE 13 ȘI 14 
IANUARIE, a avut loc la Mos
cova o intîlnire a conducătorilor 
Organizațiilor de radio și tele
viziune din Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R.D.G., Mongolia, 
Polonia, România. U.R.S.S. și 
Ungaria. Din țara noastră a par
ticipat Vasile Potop, directorul 
general al Radioteleviziunii ro
mâne.
, Participanții la intîlnire au 
făcut, cu acest prilej, un schimb 
de experiență, au examinat 
unele probleme ale dezvoltării 
in continuare a colaborării in 
domeniul radioteleviziunii.

Miercuri conducătorii organi
zațiilor dă radio și televiziune 
au fost primiți de K.F. ICatușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

S.U.A. care vor rămine pe teri 
toriul Greciei.

EXTINDEREA 
ARMATE

CIOCNIRILOR 
ÎN LIBAN
în suburbii auLa Beirut și 

continuat miercuri luptele din
tre grupările rivale, dar carac
teristica cea mai nouă a evo
luției situației din Liban, în ul
timele zile, este extinderea cioc
nirilor armate într-o serie de 
localități pînă acum cruțate de 
focul violenței, îndeosebi în ju
rul capitalei.

NOUL GUVERN 
ECUADORIAN

Consiliul Suprem de Guvernă- 
mint din Ecuador — care a. pre
luat puterea în stat, duminică, 
după demisia prezentată de ge
neralul Guillermo Rodriguez 
Lara — a desemnat 14 din cei 
16 miniștri ai noului guvern, 
numele celorlalți doi urmînd a 
fi anunțate ulterior. In noul gu
vern au fost numiți, alături de 
milițqri. șj țrpj civili ; Armando 
Pesantes — ministrul afacerilor 
externe. Cesar Robelino — mi
nistrul finanțelor și Galo Mon- 
tano — la Industrie și Comerț. 
Din vechiul guvern și-au păstrat 
portofoliile miniștrii apărării, 
sănătății și muncii, ceilalți foști 
miniștri fiind numiți în posturi 
militare.
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• MADAME SOL'EIL AMENDATA. „Nostradamus cu jupon“, 
„prezicătoarea poporului“ — Madame Soleil (Doamna Soare), cea 
mai renumită ghicitoare a sortii in mișcările aștrilor de pe 
bolta cerească din Franța, care pretinde câ poate stabili cu 
precizie trecutul, prezentul și viitorul — contra cost, evident — 
nu a putut să prevadă că... serviciile fiscale vor descoperi la 
rîndul lor ceva neașteptat și neplăcut pentru ea. Nu mică a 
fost surpriza prezicătoarei, pe numele ei adevărat Germain 
Fargeas, și a soțului ei, Gaston, care se ocupa, se vede, cu 
aspectele financiare ale „meseriei“, cind au fost anunțați că 
trebuie sâ plătească nu mai puțin de 250 000 de franci pentru 
fraudă fiscală, sau, mai bine zis, pentru venituri nedeclarate 
obținute în anii țrecuți ca urmare a cadourilor „beneficiari
lor" « EGIPTUL VA CONSTRUI UN NOU AEROPORT INTER
NAȚIONAL care va putea fi utilizat pentru legăturile aeriene 
cu Europa, începînd din 1980, relevă cotidianul „Al Aknbar“ din 
Cairo. Potrivit sursei citate, noul aeroport va fi construit in 
apropierea celui existent la Cairo și va ti înzestrat cu insta
lații șl instrumente de control ultramoderne, necesare ateri
zării și decolării avioanelor supersonice și de cursă lungă • VIC
TIME ALE DESHIDRATĂRII. Un număr de 73 de persoane, din
tre care 19 copii, și-au pierdut viata in Brazilia din cauza 
fenomenului de deshidratare, survenit ca urmare a unui val de 
căldură excesivă care s-a abătut asupra acestei țări odată cu 
venirea verii. Peste 7 000 persoane au fost spitalizate din ace
leași considerente. De la 1 ianuarie, numai în regiunea Sao 
Paulo s-au înregistrat 7160 cazuri de deshidratare, dintre care 
54 mortale. O secetă de o intensitate deosebită afectează, de 
asemenea, nord-estul Braziliei, amenințînd cu foametea și lipsa 
de apă potabilă sute de localități. In mai multe state. între 
care pernambuco, Piaui și Ceara, autoritățile au deschis nu
meroase „fronturi de lucru" pentru miile de țărani reduși la 
șomaj din cauza secetei • CEL MAI MARE EXCAVATOR DIN 
LUME. Firma japoneză „Komatsu and Co. Ltd“ a construit 
ceaa ce se consideră a fi cel mal mare excavator din lume. 
Avînd o greutate de 76 de tone ,.D '455 a-1“, cum este supra- 
lntitulat de către specialiști, uriașul excavator poate detașa șl 
ridica o cantitate de aproape 23 metri cubi de pămînt, tar, ata- 
șindu-i-se un dispozitiv special, poate despica roci într-un ritm 
egal cu cel realizat cu ajutorul explozibililor. Date fiind di
mensiunile sale deosebit de mari firma constructoare a acor
dat o atenție specială posibilităților de demontare și de re- 
asamblare a utilajului în vederea transportului. Prețul său este 
stabilit la 115 milioane yeni » CUTREMURUL PRODUS MARȚI, 
ÎN ZONA NORDICA A ISLANDEI - considerat cel mai pu
ternic dintre cele înregistrate în această țară în ultimii 41 de 
anj _ a provocat distrugerea unor locuințe în micul oraș Ko- 
pasker, unde o sută de persbane- au rămas fără adăpost. Seis
mul a atins Intensitatea de 6,5 grade pe scara internațională 
Rlchter, care măsoară 9 grade (anterior se anunțase o ampli
tudine mai redusă - de 5.5 grade). Epicentrul său a fost si
tuat în largul Oceanului Atlantic, la o distanță de. aproxima
tiv 50 km de țărmurile nordice ale insulei. In regiunea sinis
trată lucrările echipelor de Intervenție sint Îngreunate de că
derile abundente de zăpadă. Situația poate deveni cu atît mal 
dificilă, cu cît geologii apreciază: că s-ar putea produce nor i 
mișcări tectonice.

Proiectul subliniază Însem
nătatea istorică a unificării 
Partidului Comunist din Germa
nia și Partidului Social-Demo
crat din Germania în Partidul 
Socialist Unit din Germania, 
subliniind că sub conducerea 
P.S.U.G.. în R.D.G. a avut loc 
o cotitură fundamentală în is
toria poporului german — co
titura spre socialism. Docu
mentul arată că „P.S.U.G. își 
propune ca obiectiv făurirea pe 
mai departe în R.D.G. a socie
tății socialiste dezvoltate, pen
tru a crea, astfel, premisele 
fundamentale ale trecerii trep
tate la comunism“.

în partea consacrată sarcini
lor în domeniul politicii exter
ne proiectul programului preci
zează că P.S.U.G. va milita pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor frățești dintre R.D.G. 
și țările socialiste, pronunțîn- 
du-se pentru întărirea pă
cii și securității internaționa
le. P.S.U;G. își va aduce. în 
continuare, contribuția pentru 
ca Europa să devină un con
tinent al 
trainice.

Proiectul 
rirea în 
conducător
te domeniile constituie o premisă 
esențială a dezvoltării condiții
lor pentru trecerea treptată la 
edificarea societății comuniste“.

TINERII SE ALCOOLIZEAZĂ
Un articol din sàptàminalul

„Le Nouvel Observateur"
Trei mii de tineri se droghează, 20 000 fug 

în fiecare an de acasă și încep să vagabon
deze, 25 000 de minori — băieți și fete — se 
prostituează — iată cîteva din simptomele a 
ceea ce este denumită în Franța problema 
tineretului — suavă expresie care, in fond, 
ascunde o dramă teribil de concretă. Bilan
țul este deja considerabil : dar el riscă 
să se agraveze și mai mult, dacă se ampli
fică fenomenul alcoolizării tineretului, care, 
în prezent, a luat proporții considerabile. 
Doctorul Geraril Vachonfrance, psihiatru și 
alcoolog la spitalul Beaumont-sur-Oise oferă, 
în acest sens, date concludente 
zece ani — menționează el — 
care trebuia să-i tratez 
majoritate, peste 40 de 
vin pacienți sub virsta 
asemenea, și alți medici ... ,_________ ____
ceze de dezalcoolizare au confirmat o netă — 
și întristătoare — întinerire a paeienților 
lor.

In prezent — arată statisticile date publi
cității de Institutul de cercetări economice 
asupra băuturilor alcoolice —, 30 la sută din 
tinerii de la 18 la 24 ani consumă bere. 47 
la sută — vin, 29 Ia sută — băuturi aperitive 
și 14 Ia sută — lichioruri.

Pentru toxicomani, alcoolul tinde să devină 
un așa-numit produs de înlocuire. în Cartie-

„In urmă cu 
alcoolicii pe 

aveau, în marea lor 
ani ; in prezent, îmi 
de 25 de ani“. De 
de la serviciile fran-

rul Latin poți vedea tineri dornici să se 
anestezieze, care inghit convulsiv cite șase 
litri de vin sau doi de vodcă. Puțin importă 
gustul, tot ceea ce contează este să se îm
bete. Drogul reprezintă ilegalitatea, amenin
țarea poliției, a detențiunii. în plus este greu 
de procurat. Alcoolul însă se află pe toate 
drumurile. în Franța există 400 000 de centre 
de vinzarc a băuturilor alcoolice, comparativ 
cti numai 42 316 de brutării și 18 9Ț2 de li
brării.

De ce fenomenul alcoolizării cunoaște o 
amplificare continuă ?

„Remediul meu contra neliniștii este tran
chilizantul — spune François, un fost fumător 
de hașiș. Știți, mă tem pur și simplu de ziua 
cind va trebui să-mi aranjez o situație, să 
caut o slujbă. împreună cu prietenii visez 
despre o altă împărțire a lumii, și pe urmă 

Și atunci bem. 
un mijloc de *

vezi că nimic nu e posibil. 
Pentru noi, a bea reprezintă 
nu te mai gîndi la nimic“.

Pentru Patrick, realitatea 
pentru alții ea inseamnă plictiseală, 
numeroși adolescenți posomoriți, cenușii, iară 
proiecte de viață, incredibil de blazați. în
trebarea «la ce bun ?•> devine pentru ei o re
gulă de viață“, spune doctorul Vachonfrance. 
Și atunci beau ca să-și învingă teama fată 
de viitor, să-și omoare plictisul sau timpul. 
Prefectul din Courneuve a ordonat închide
rea cafenelelor în timpul nopții. Foarte bine, 
dar singurul cinematograf este inchis de pa
tru luni, piscina costă scump, iar casa de 
cultură, deși promisă, se lasă mult așteptată. 
In suburbiile Parisului, puștoaicele șterpelesc 
cîteva monede din poșetele mamelor și-și 
cumpără de Ia magazinele alimentare bău
turi alcoolice pe care le consumă pe furiș, 
cu amicii din imobil ; frații mai mari se 
îndreaptă seara spre Cartierul Latin, atrași 
ca muștele de lumina blstrourilor.

Iar concluzia este că in Franța. în fiecare 
an. 30 000 de persoane își pierd viata în urma 
consumării alcoolului.

este neliniște, 
„Văd

• PRESA GREACA ANUNȚA 
CA, în ultima decadă a lunii 
ianuarie, la Atena vor fi re
luate convorbirile greco-ameri
cane asupra statutului bazelor 
militare ale S.U.A. amplasate pe 
teritoriul Greciei. Obiectul noii 
faze a negocierilor il va consti
tui regimul juridic al bazelor

• CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL PORTUGALIEI, in cadrul 
eforturilor de asigurare a unui 
echilibru între puterea de cum
părare a maselor populare și ni
velul prețurilor la produsele de 
primă necesitate (care au cu
noscut o creștere însemnată 
după lansarea planului guverna
mental de austeritate pus in 
aplicare in Juna decembrie a 
anului trecui), a hotărit scăde
rea prețurilor pentru o serie de 
produse alimentare. în același 
timp, guvernul a hotărit să 
oprească creșterea preturilor ac
tuale la alte categorii de bu
nuri de primă necesitate — 
anunță un comunicat guverna
mental.
• ALDO MORO. premierul 

desemnat de președintele Ita
liei, Giovanni Leone, cu forma
rea noului guvern, și-a început 
rpiercuri consultările Cu liderii 
partidelor politice reprezentate 
în parlament.

Prima intîlnire a Iui Moro. în 
cadrul consultărilor sale, a fost 
cu secretarul general al P.C.I., 
Enrico Berlinguer. In continuare, 
Moro i-a primit succesiv pe re
prezentanții partidelor democrat- 
creștin și liberal.

Se prevede ca întrevederile și 
consultările Iui Aido Moro cu 
reprezentanții principalelor par
tide politice să dureze două zile.

Cercetărilc asupra mutațiilor 
genetice in examinarea O.M.S.

In ultimul număr 
■al buletinului său 
lunar, publicat la 
Geneva, Organizația 
Mondială a Sănătă
ții (O.M.S.) se pro
nunță pentru conti
nuarea cercetărilor 
asupra mutațiilor ge
netice obținute pe 
cale artificială. cu 
condiția ca acestea 
să se desfășoare cu 
anumite precauțiuni.

Comitetul consul
tativ p'entru, cerce
tări medicale al 
O.M.S. recomandă 
continuarea ' cercetă
rilor microbiologice, 

-inclusiv a studiilor 
privind transformă
rile genetice și fu- 
siunea celulară, con- 

a fi , de 
importantă 
dezvoltarea 

pentru

obținerea unor pro
grese in domeniul a- 
sigurării sănătății 
publice. O importan
ță specială va trebui 
acordată transfor
mărilor naturale ale 
microorganismelor, in 
special ale celor po
tențial periculoase. 
Este esențial să se 
elucideze, intre alte
le, anumite procese 
pentru evaluarea ris
curilor legate de mo
dificările genetice. 
Comitetul menționat 
al O.M.S. recomandă 
extinderea cooperării 
internaționale. in a- 
ceste cercetări.

In legătură cu pe
ricolele legate de a- 
ceste cercetări, O.M.S. 
își exprimase ante
rior îngrijorarea cu 
privire la posibilita
tea creării unor mi-

croorganisme necu
noscute care, răspin- 
dite in lume dintr-a 
eroare ar putea pro
voca maladii necu
noscute.

Intr-un alt articol, 
publicat in același 
buletin al O.M.S., se 
apreciază că cercetă
torii se află încă de
parte de utilizarea 
pe scară largă a mu
tațiilor genetice, dar 
că se pune totuși în
trebarea dacă nu se 
va ajunge, intr-o zi, 
la încercarea de a 
incorpora într-un 
embrion uman o ge
nă sau un grup de 
gene noi. Aceasta ar 
putea permite, potri
vit autorilor 
lului, apariția 
ființe superioare 
punct de vedere 
telectUăl sau al 
tării fizice.

că „întă- 
a rolului

precizează 
continuare 
al partidului in toa-

siderate 
mâxintă 
pentru 
medicinel si

și păciisecurității

artico- 
unei 
din 
in
do-

„Rapsodia Română“ : ȚARA BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 17,30 ; 
PE-UN PICIOR DE PLAI - ora 
19,30 ; Circul București : CARNA
VALUL R1SULUI — ora 19.30.

I
Scala (orele 9,15; 11,30;

18.30; 20.45); Favorit
11,30; 13.45; 16: 18,15;

JOI 15 IANUARIE 1976
PATIMA:

13.45; 16.15; 
(orele 9,15;
20.30).

CIRCUL:
11.15; 13.30; 
reasca (orele 9: 
18.15; 20,30).

COLȚ ALB: Festival (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30); Melo
dia (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15 
20.30).

ANNA KARENINA : Timpuri 
Noi (orele 9: 11: 13; 15.30: 17.30: 
19.45).

CUM SA-L ÎNECAM PE Dr. 
MRACEK : Doina (orele 18,15: 
20.15).

PROGRAM DF DESENE ANI
MATE W. DISNEY : Doina (orele 
9.30; 11.15; 13. 14.45; 16,30).

ALARMA ÎN DELTA : Capitol 
(orele 9.30; 11,45; 14; 16; 18; 20). 
Grivița (orele 9; =11,15; 13,30; .16: 
18,15; 20,15). Flamura (orele 9;
11.15: 13,30; 15.45; 18; 20.15)

CEI TREI MUȘCHETARI : Pa-

Excelsior (orele 9; 
16; 18.15; 20,30), Flo- 

‘ 11.15; 13.30: 16:

tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20.45).

SOARTA AUREI Șl ARGENTI
NEI — Central (ofele 9.15; 11.30: 
13.45:' 16; 18,15: 20,30)

PIRAȚII DIN METROU : Sala 
Palatului (orele 17115; 20,15), Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). București (orele 0: 
11,15; 13.30; 16; .18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13.30: 16: 18,15; 
20.30), Modern (orele 9: 11.15:
13.30: 16: 18.15; 20.30).

CURSA : Aurora (orele 9: 11.15. 
-13,30; 15,45; 18: 20,15). Tomls (orele 
9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.15).

MUȘCHETARUL ROMĂN 
rentari (orele 15.30: 18: 20).

POLIȚISTA : Victoria 
9.15; 11.30; 13.45; 16: 18,15;

AVENTURI LA MAREA
GRĂ : Unirea (orele 15.45: 19).

ALEXANDRA ȘI. INFERNUL : 
Drumul Sării (orele 15.30; 18: 20)

J D CAHILL : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15). Gloria

Fe-

(orele
20.30)
NEA-

(orele 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18.15;
20.30)

ACEST BARBAT ADEVARAT: 
Rahova (orele 15,45; 18; 20.13).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Bucegl (orele 15.45: 
18; 20)

POVESTE NETERMINATA : Fla
căra (orele 15.30; 18; 20).

MARELE GATSBY : Giuleștl ta
rele 9,30; 12,30; 16: 19.15). Lira ta
rele 15.30; 19)

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE : 
Viitorul (orele 16; 18; .20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Co- 
trocenl (orele 9.30: 11.15; 13.30 
15.45; 18- 20.15)

SEARA CELEI DE A ȘAPTEA 
ZILE: Pacea (orele 16: 18; 20)

EVADATUL : Volga (orele 9:
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15). Miorița 
(orele 9: 11,15: 13.30; 15.45; 18: 20)

TRESTIA : Crîngaș! (ora 17),
AMORUL VRĂJITOR : Arta ta

rele 15.30; 17,45: 20).
CÎNTECELE MĂRII : Moșilor (o- 

rele 16: 18; 20).

SPLENDOAREA PULBERII S VI- 
tan (orele 16; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Popular (ore
le 15,30, 18; 20,15). Cosmos (orele 
15.30: 18: 20.15).

CELF MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN Șl BRAN : Progresul 
(orele 16: 18. 20)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Munca (orele 16; 18; 20).

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19 ; Teatrul de Ope
retă : OKLAHOMA ........
Teatrul Național 
COANA CHIRITA —-ora 19.36; 
(Sala Mică ) CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGIN1A WOOLF - ora 19.30 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LUNGUL 
DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAPTE 
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : A

— ora 19.30 ; 
(Sala Mare) :

12-A NOAPTE - ora 19,30 ; Tea 
trul „C.I. Nottara" (Sala Ma 
gheru) ; LADY X — ora 19,30 
(Sala Studio) : CORRIDA — ora 
19.00 ; Teatrul de Comedie : 
•MUSAFIRUL CARE N-A SUNAT 
LA UȘA — ora 19,30 ; Teatrul Mie : 
SUBIECTUL ERA TRANDAFIRII 
— ora 19,30 ; Teatrul Giulești : 
PATIMA ROȘIE — ora 19.30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : DIBUK 

ora. 19,30 ; Studioul I.A.T.C. : 
CINCI SERI - ora 19.30 ; Teatrul 
„Ion ■ Vasilescu“ : BUNICA SE 
MĂRITA — ora 19.30 : Teatrul 
„C. Tânase“ (Sala Savoy) : CER 
CUVÎNTUL LA... DIVERSE - 
ore 19.30 ; (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI - ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Creangă“ : SCUFIȚA 
ffU TREI IEZI - ora 10 ; Teatrul 
Țăndărică (Sala Victoria) : NI- 
NIGRA • ȘI AL1GRU — ora 17 ';
(Sala Academia) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 10 ; Ansamb’ul

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală : Matematică. 
Funcții reale, limite, continuitate. 
16,30 Curs de limba germană. 
17,00 Telex. 17,05 Un disc pe 625 
de linii ; 17,25 Din țările socialiste. 
17.35 Muzică. 17,55 Enciclopedie 
pentru tineret. 18.20 Atenție la... 
neatenție. 18.45 Universitatea TV. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Cadran economic mondial. 
20.15 Vetre folclorice. 20,40 Univers 
științific. 21,10 Revista literar-artis- 
tică. 21,50 Vedete internaționale. 
22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Orchestra de studio și co
rul Radioteleviziunii; Dirijor : Li- 
viu lonescu. In pauză : Telex. Ma
ratonul... 22,05 „Ce vrăji a mai-fă
cut nevasta mea“.

aniviTNiSTRATIA • București Piata „Scinteti* Teli 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale Șl difuzorll din Întreprinderi Șl Instituții Cimor7i?n «r*%*Ut7 pot fa^e abonamente prin ILEXIM - Departamente .xport-import preș» Bucure,«. Ca!e. Grlvlte! nr 64-66 p.o.B. - Ml, leiex ; 0U63L Tiparul t Combinatul poligrafi, „Casa Scinteti*. 40 362


