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Expresie a roiului activ al maselor largi populare în conducerea socie
tății, a democratismului ce caracterizează întreaga noastră viață politi
că, economică și socială, a creșterii conștiinței cetățenești și spiritului 

de responsabilitate civică, primele

CONFERINȚE JUDEȚENE 
ALE CONSILIILOR POPULARE

care au avut loc duminică în 18 orașe ale țării s-au caracterizat prin 
importanța deosebită a problemelor supuse dezbaterii,1 prin amploarea 

participării la discuții.
în numărul de azi relatări de la conferințele județene : ALBA, ARAD, 

BISTRIȚA-NĂSĂUD, BOTOȘANI, BRAȘOV și CLUJ.
(In pagina a 3-e)
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Sfop risipei de timp și risipei de materiale !

RESPECTAREA TERMENELOR 
DE DARE ÎN FUNCȚIUNE - 

CALE SIGURĂ PENTRU 
EVITAREA PIERDERILOR

Valorificarea creației
9

științifice si tehnice
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Din experiența Consiliului U.A.S.C. 
al Centrului Universitar Timișoara

O investiție de peste 300 mi
lioane lei deschisă în 1972 pentru 
extinderea întreprinderii de pro
duse refractare din Pleașa, jude
țul, Prahova produce și acum 
pagube în loc de venituri. O da
tă, pentru că nu produce nici 
după doi ani de la termenul pla
nificat șl a doua oară pentru că 
pur și simplu se risipește. Numai 
în ultimii doi ani pierderile pe 
care le Înregistrează în bilanțul 
său șantierul nr. 1 al întreprin
derii de construcții montaje- 
metalurgice din Tîrgoviște, an
treprenorul general al lucrărilor, 
ajung la aproape 20 milioane lei. 
Despre natura acestor pierderi, 
contabilul șef al șantierului nu 
ne-a putut explica decît în linii 
mari : materiale, manoperă, pe
nalizări etc., etc. „Elemente de 
cheltuieli noi nu prea urmărim. 
Oricum, vă pot spune că, pe to
tal, întreprinderea de care 
aparține șantierul nostru' în
cheie fiecare an cu beneficii. 
Pierderile de aici le-au acoperit 
alte șantiere".

O explicație deci, există. Sînt 
alții mai gospodari și muncesc 
mai bine, ne strecurăm si noi pe 
lingă ei ! Așa s-a strecut aici o 
neglijență condamnabilă, pe care 
în citeva rînduri a încercat să o 
curme și reprezentantul sucursa
lei județene Prahova a Băncii de 
investiții fără nici un succes însă 
pentru că mai marii șantierului 
nu-1 luau în seamă. Penalizări, 
acte de imputați! pentru mate
riale și utilaje distruse, degra
date, negospodărite, risipite nu 
numai in incinta șantierului dar

Aniversarea 
fruntașilor

Recent a avut loc plenara lăr
gită a Comitetului U.T.C. de la 
Fabrica de mașini de calculat 
din Tîrgu-Mureș. Analizînd re
zultatele obținute, încheiata în
trecere desfășurată sub generi
cul „Tineretul — factor activ in 
realizarea cincinalului înainte de 
termen", uteciștii de aici au sta
bilit sarcinile care revin organi
zațiilor U.T.C. în anul 1976 și 
in perspectiva anilor actualului 
cincinal. In această direcție au 
lansat chemarea la întrecere că
tre toate organizațiile Întreprin
derii Electromureș, predzind 
obiectivele care conduc la creș
terea contribuției uteciștilor la 
realizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. Cu acest pri
lej, unui număr de 8 tineri le-au 
fost inminate carnetele de mem
bri ai U.T.C. Valoarea educativă 
a momentului a sporit prin pre
zența in mijlocul tinerilor a u- 
nor actori ai Teatrului de stat 
tîrgumureșean, care, împreună 
cu artiștii amatori ai fabricii, au 
susținut un recital de poezie, 
cintece patriotice și revolu
ționare.

MIRCEA BORDA

Cursuri pentru 
tinerii lucrători 

din transport
Organizația U.T.C. a între

prinderii de transport Bucu
rești, în colaborare cu Univer
sitatea populară, a inițiat cinci 
cursuri pentru tinerii care asi
gură traficul de călători în Ca
pitală, în scopul îmbunătățirii 
activității și pregătirii polltlco- 
ideologice și de cultură genera
lă a acestora. Astfel, uteciștii 
serviciului dispecerizarea cir
culației frecventează cursul 
„A.B.C.-ul legislației" ; cel de la 
exploatare transport taximetre, 
„Din istoria religiei” ; cel de la 
oficiul de calcul, „Revoluția 
tehnico-științifică și implicațiile 
ei asupra economiei românești". 
Tinerii de la atelierele centrale 
au optat pentru cursul „Strate
gia dezvoltării economice șl so
ciale a României pînă in anul 
1990" ; iar cei din cadrul direc
ției generale, pentru „50 de an! 
de diplomație românească". în
tregite de o mai temeinică pre
gătire a învățămîntulul politie 
U.T.C., cursurile respective se 
dovedesc o meritorie acțiune a 
comitetului U.T.C. de la I.T.B. 

și pe cîmpul de la marginea lo
calității au rămas hîrtii de ar
hivă. Și acest lucru este evident 
din moment ce risipa este vi
zibilă în continuare la tot pasul, 
între calea ferată și șosea, tubu
laturi pentru aerisire, buncăre 
de tot felul, construcții metalice 
zac împrăștiate, nimeni nu 
mal știe de cînd, în de
gradare. în incinta șantierului 
risipa este și mal evidentă. Tu
buri de beton care de mult ar 
fi trebuit să constituie o parte a 
instalațiilor ce trebuiau să pro
ducă, sînt acum doar spărturi, 
resturi de beton, confecții 
metalice care nu mai au 
nici pe departe forma și 
calitățile inițiale necesare fo

întreprinderea de autocamioane Brașov

INOVAȚIILE - O APRECIABILĂ CONTRIBUȚIE 
LA PERFECȚIONAREA PROCESULUI 

DE PRODUCȚIE
La cabinetul tehnic al în

treprinderii de autocamioane 
din Brașov au fost înregis
trate — de la începutul anu
lui — 10 propuneri de inova
ții. Una din acestea vizează 
confecționarea unui dispozi
tiv de încercare a rezistenței 
la presiune a chiulasei auto
camionului Roman. Se apre
ciază că prin aplicarea ei se 
va obține o îmbunătățire a 
calității pieselor, asigurîn- 
du-se, totodată, mecanizarea 
operației, i

De la înființarea cabinetu
lui tehnic, la marea întreprin
dere brașoveană au fost apli
cate în producție aproape 
5 000 de propuneri. Prin a- 
ceasta, constructorii de auto
vehicule au adus o apreciată 
contribuție la perfecționarea 
proceselor tehnologice și îm
bunătățirea parametrilor teh- 
nico-funcționali ai produse
lor. Efectul lor s-a materia

„La început
am fost directorul cîmpului“

„Cînd m-au numit director al 
Liceului agro-industrial din Ha- 
lînga, județul Mehedinți, — își 
amintește ing. Eleonora Covrig — 
m-am uitat la cîmpul răscolit de 
vînturi și am întrebat : peste ce 
sînt directa? ? Peste cîmp — mi 
s-a spus. Aîci să concepi, să or
ganizezi, să conduci o școală“... 
Au venit constructorii, au înăl
țat schelele, dar în fiecare că
rămidă, se află și semnătura de 
onoare a elevilor, profesorilor și 
maiștrilor. Au plecat construc
torii, și elevii le-au luat locul. 
Au construit grajdurile, puierni- 
ța, au împrejmuit ferma didac
tică cu gard de sîrmă ornamen
tat, au turnat, în grajduri și în 
curtea școlii, peste 1 km. de 
asfalt. Sute de roți vechi de au
tovehicule au fost secționate și 
transformate în borduri origina
le ale aleelor, Fetele au brodat 
peste 1 000 de cuverturi, au cu
sut costume naționale pe care le 

losirii lor, sînt aruncate la în- 
tîmplare prin tot șantierul. Cînd 
există fonduri pentru montarea 
lor, fiecare subansamblu este 
supus mai întii unei recondițio-' 
nări dacă se mai poate recon
diționa ceva, ceea ce evident 
necesită timp, manoperă în plus 
— cheltuieli suplimentare deci. 
Unele subansamble nici nu se 
mai găsesc. în spatele întreprin
derii propriu-zise, pe un teren 
de peste 2 hectare, care se spu
ne că ar fi depozitul șantierului, 
ai mai degrabă imaginea unui 
I.C.M. în care pe lingă mate
riale în valoare de peste 4 mili-

N. OOȘOVEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

lizat în cele aproape 225 mi
lioane lei înscrise in această 
perioadă în contul economii
lor.

110 NOI REPERE
IN FABRICAȚIA

DE SERIE
în perioada ce s-a scurs de 

Ia începutul anului, la Com
binatul de articole tehnice

RITMURI INALTE DE LUCRU 
LA GRUPUL DE ȘANTIERE OLT-INFERIOR

Colectivul Gru
pului de șantiere 
Olt-inferior, care 
Înalță hidrocentra
lele de la Strejești, 
Arcești și Slatina, 
înregistrează în a- 
ceste zile ritmuri 
înalte de lucru.

Astfel, pe șantie- 

rul hidrocentralei 
de la Strejești se 
află într-un stadiu 
avansat lucrările 
de la fundațiile ba
rajului și clădirii 
centralei propriu- 
zise.

La rindul lor, 
muncitorii, ingine

• Cum s-a născut liceul agro-industrial din Ha- 
lînga • Ferma liceului dispune de : 271 ha, 400 de 
porci, 1 000 de oi, 800 de păsări, 4 bazine cu pește
• Stupina ambulantă • Inginera cu părul cărunt
• Centrala școlii furnizează căldură întregului sat.

poți admira și In muzeele liceu
lui. Ferma didactică zootehnică 
ocupă azi 271 de hectare. Gă
sești aici adăposturi pentru fie- 
țare specie de animale, care — 
în cifre — înseamnă : 400 capete 
porcine, 10 taurine, 800 de pă
sări — sistem industrial și 1 500 
de pui, 50 de capre, 1 000 de oi, 
60 de mătei de iepuri și, mai 
nou, 20 de nutrii și 4 bazine cu 
pești, de reproducție și reprodu-

din cauciuc de la Pitești au 
fost introduse în fabricația 
de serie 110 noi repere com
ponente ale autoturismelor de 
oraș și de teren, autocamioa
nelor și autobuzelor, care 
pînă acum se importau. Eco
nomiile valutare ce vor fi 
realizate, pe această cale, de 
către colectivul întreprinderii 
piteștene se vor ridica anual 
la 2 milioane lei.

Potrivit angajamentului re
cent asumat în întrecerea so
cialistă de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii combina
tului piteștean, pînă la finele 
anului, vor mai fi asimilate 
în fabricație alte citeva zeci 
de piese și repere din cauciuc.

rii și tehnicienii de 
pe șantierele hidro
centralelor de la 
Arcești șl Slatina 
efectuează lucrările 
de excavații la 
fundațiile barajelor 
și centralelor.

(Agerpres)

cători. De jur împrejur, planta
ții : sericicolă, cu 1 000 de duzi, 
meliferă, cu 100 de tei și 1 000 
de salcîmi, 6 ha pășune, 2 hec
tare lucerniere, un autobuz 
vechi al școlii a devenit stupi
nă ambulantă care străbate dru
murile țării, poposind acolo unde 
flora este mal bună.

Trebuie să vii la Halînga ca 
să înțelegi ce înseamnă dragos
tea pentru profesie, ca să cu-

Printre tinerii care au obținut rezultate deosebite în munci, la 
secția sculerie a Întreprinderii de utilaj petrolier-Tîrgoviște, se 
numără și Silvia Căpraru, strungăriță cu o bună calificare pro
fesională, ce dovedește permanent pasiune pentru meseria aleasă

Foto : VASILE RANGA

Ce specialiști vin astăzi 
la clubul tineretului?

o Întrebare pe care activiștii culturali ar trebui să și-o pună In fiecare zi
între cluburile tineretului din 

București, T 4 este astăzi recu
noscut și cotat ca un club bun. 
Prestigiul său se datorează în 
primul rînd calității activității 
desfășurate aici. Una dintre 
premisele calității programelor 
o constituie colaborarea cu spe
cialiștii. De pildă, ultima temă 
dezbătută aici în cadrul ciclului 
„Umanism, univers, cunoaștere" 
s-a intitulat „Perspective deschi
se tinerilor cercetători în lumina 
documentelor Congresului al 
Xl-lea al partidului și ale Con
gresului al X-lea al U.T.C." în 
sala cabinetului de științe so- 
cial-economice, cercetătoarea 
chimistă Străuț Monica, secreta
ra comitetului U.T.C. de la în
treprinderea „Miraj" și inginerul 
Mircea Stoicescu au expus in 
fața a peste 100 de tineri de la 
întreprinderea chimică Dudești, 
Policolor, ICEMENERG, „Miraj", 

noști modul în care tehnica nouă 
pătrunde în munca de fiecare 
zi, ca să prețuiești pasiunea, 
spiritul de dăruire al celor a- 
proape 600 de elevi. Fiecare rea
lizare este o certificare a res
ponsabilității. în fermă, asfalt 
și lumină electrică, transportul 
hranei se face semimecanizat, 
cu tomberoane, citeva hrănitoa
re ruginite și casate au fost a- 
duse în stare de funcționare, 
astfel că pot fi folosite și res
turile culinare în amestec cu 
nutrețurile. Lecțiile se țin în 
sectorul zootehnic. Puiernlța a 
fost decorată cu toate «peciile 
de animale. Planșele vechi au 
fost Recondiționate și îmbrăcate 
în hu'e. Pe pereții fermei de 
vaci de lapte, vopsiți în ulei de

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag, a Il-a) 

CET Construcții, principiile cer
cetării științifice fundamentale 
și ale aplicării ei in producție, 
rolul invenției și inovației în 
dinamica perfecționării tehnice 
și tehnologice a producției. Ti
neri laborânți, chimiști, tehni
cieni. muncitori au adresat ce
lor doi specialiști numeroase în
trebări despre ce va reprezenta 
și în ce va consta revoluția teh
nico-științifică ce se va înfăptui 
în actualul cincinal, care sînt 
dezideratele acestuia, făcînd în 
finalul discuțiilor interesante 
propuneri șl sugestii de teme de 
cercetare aplicată în virtutea ne
cesităților concrete ale secțiilor 
și sectoarelor lor de muncă. Ni
velul ridicat al dezbaterii, efi
ciența ei — captarea interesului 
unanim și participarea substan
țială a tinerilor la realizarea 
acțiunii — mi-am dat seama, ur
mărind întreaga desfășurare, 
se datorau, în primul rînd, celor 
care au condus discuțiile.

„Prin colaborarea cu specia
liștii, ne spunea directorul 
clubului, Ion Stănciulescu, ur
mărim să asigurăm premisele 
calității programului, a acțiuni
lor, fie ele cu caracter politâco- 
ideologic, fie cultural-artistic. 
Fără o strînsă colaborare cu 
institutele de cercetări — și pot 
afirma aici că am găsit toată 
înțelegerea și bunăvoința — acti
vitatea noastră nu mai poate fi 
concepută. Desigur, și noi am 
căutat să organizăm cu rigurozi
tate ciclurile tematice, să ne 
adresăm cu fiecare temă — în 
funcție de specificul domeniului 
— unui grup omogen, incit întâl
nirile tinerilor cu specialiștii in
vitați să nu stea sub semnul ar- 
bitrariului, să nu discutăm „de 
toate pentru toți", ci să Cores
pundă unor reale interese ale 
unor categorii de tineri. Noi nu 
putem să ne umplem sălile cu 
auditori prin «mobilizări». Dar 
sintem atenți ca fiecare acțiune
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• Criticul și istoricul 
literar Alexandru Piru 
despre: „POEZIA RO
MANEASCA CON
TEMPORANĂ"

• Viața bate la ușâ 
— rubrică de orientare 
profesională pentru 
elevi
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• Demisia primului 
ministru al Libanului

• Agravarea clima
tului social din Spania

Procesul integrării învățămîn- 
tului cu cercetarea și producția 
a înregistrat în ultima perioadă 
progrese evidente și în Centrul 
Universitar din Timișoara. Va
loarea lucrărilor realizate cu 
participarea studenților în ate- 
lierele-școală ale Institutului 
politehnic „Traian Vuia", care 
anul trecut a depășit zece mi
lioane lei, constituie dovada pu
terii de creație, a potențialului 
științific existent aici. Adăugind 
la acestea faptul că în prezent, 
aproximativ 3 000 de studenți 
sînt cuprinși în activitatea de 
cercetare, că numărul lucrărilor 
prezentate de ei în cadrul unor 
sesiuni de comunicări științifice 
a ajuns în 1975 la 824 față de 
500 în 1974, și că ponderea lu
crărilor care au la bază contrac
te ale catedrelor a crescut cu 75 
la sută, avem și mai complet 
imaginea gradului de integrare 
a învățămîntului cu cercetarea 
și producția, dar mai ales a ca
pacității de creație a studențimii, 
angajate ferm în materializarea 

în parte să fie o veritabilă in
vitație".

Am studiat lista colaboratori
lor clubului din strada Turturele 
și am remarcat că este dera 
dreptul impresionantă. Pe 
parcursul unei luni, printre in
vitați se înscriu cu regularitate
— în concordanță cu serialele 
tematice și acțiunile rubricizate
— cercetători științifici de la 
Institutul de științe pedagogice, 
Institutul de sociologie, Institu
tul de psihologie, Muzeul de is
torie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România , Muzeul de 
istorie națională, Muzeul de isto
rie a literaturii, Muzeul satului, 
regizori și actori de la teatrele 
de Comedie și ..Ion Creangă", 
Studioul Animafilm, de la Edi
tura politică și Editura științifi
că. Expunerile, dezbaterile, con
ferințele din ciclul „Tineretul și 
contemporaneitatea" în cadrul 
căruia se abordează probleme de 
etică și moral-cetățenești sînt 
„semnate" de specialiști ca prof. 
Petre Bărbulescu, Virgil Caraba, 
Liviu Ștefănescu, Luminița Ghi- 
virică, Ion Stanciu, Filimon 
Turcu ș.a. La ultimele trei teme 
ale ciclului : „Generație și 
ideal", „Este necesară o pregăti
re profesională încă de pe băn
cile școlii ?“, „Cum ne privim 
noi, cum ne privesc ei" au parti
cipat elevii de la liceele nr. 39 
și 43, uteciști de la întreprinde
rile „7 Noiembrie", și „Timpuri 
noi".

Concepute după principiul ac
țiunilor de microgrup, manifes
tările din cadrul ciclurilor atrag 
astăzi la club — după un orar 
riguros — sute și sute de tineri 
din școli și instituții, realizatorii 
urmărind cu precădere — pe lin
gă informarea în sine — să le

ALINA POPOVICI
(Continuare în pag. a Il-a)

Mulțam 
de omenie 

și poftiți
Situat la numai 18 kilometri 

de Baia Mare, In masivul Gutîi, 
la altitudinea de 800 m, Com
plexul turistic pentru tineret de 
la Șuior și-a ciștigat un bineme
ritat renume prin frumusețea 
locurilor, prin bogăția și varie
tatea programelor, a excursii
lor și drumețiilor, a formelor 
deosebit de atractive de petre
cere a timpului liber. Prin con
dițiile excelente de masă și ca
zare pe care le oferă turiștilor, 
prin serviciul ireproșabil pe ca- 
re-l asigură tuturor celor veniți 
să se odihnească sau să-și pe
treacă în mod agreabil un sfir- 
șit de săptămână. Iarna pe pir- 
tiile lungi de peste 3 kilometri 
de Ta Mogoșa — un renumit lac 
ce se află lingă baza turistică — 
se pot practica în condiții optime 
sporturile de sezon : patinaj, ski, 
săniuțe. Vara, pe același lac 
Mogoșa, se poate petrece timpul 
liber făcînd canotaj sau înotind. 
Se organizează, de asemenea, 
drumeții și excursii de mai Iun-

U.A.S.C. din Centrul
Timișoara atunci 

editarea unui 
științifice stu- 
de fapt acest 
propus consi- 
editarea lui ?

sarcinilor Congresului al Xl-lea 
al partidului.

Sigur, realizările amintite slnt 
apreciabile, iar participarea stu
denților la conceperea și mate
rializarea proiectelor pentru ob
ținerea lor este deosebit de 
activă. Dacă avem însă în ve
dere că principalul criteriu de 
apreciere al eficienței potenția
lului cercetării științifice stu
dențești trebuie să 11 constituie 
nu atit numărul de lucrări teo
retice, numărul de studenți, au
tori șl coautori la comunicări 
științifice, fie ele chiar premiate, 
cit mai ales gradul de aplicabi
litate imediată a lucrărilor ela
borate, rezultă că la Timișoara 
sînt încă multe de făcut pentru 
ca, realmente, învățămîntul su
perior să corespundă pe deplin 
condițiilor materiale create, 
sarcinilor trasate de conducerea 
de partid. De la o asemenea ce
rință și în spiritul indicațiilor 
date în repetate rînduri de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a pornit 
Consiliul " " ~
Universitar 
cînd și-a propus 
catalog al creației 
dențești. Ce este 
catalog și ce și-a 
liul U.A.S.C. prin

La prima vedere este o listă 
obișnuită a produselor, proiec
telor și lucrărilor prezentate la 
expoziția-concurs de creație ști
ințifică și tehnică, organizată re
cent pentru studenții întregului 
centru universitar. Pentru parti- 
cipanții la masa rotundă orga
nizată cu prilejul deschiderii ex
poziției, ca și pentru cei care au 
intrat ulterior în posesia lui, a- 
cest catalog înseamnă însă mult 
mai mult. Prezentînd valoarea 
fiecărui exponat, posibilitățile 
de utilizare și principalele carac
teristici ale celor mai bune pro
duse și proiecte selectate de la 
toate facultățile, inclusiv de la 
cele cu profil umanist, acest ve
ritabil documentar al celor mal 
valoroase creații științifice și 
tehnice studențești oferă o te
meinică bază de pornire în dia
logul cu reprezentanții unități
lor economice, un dialog care se 
speră să fie ceva mai fructuos 
decît în sălile expoziției.

— Invitasem la masa rotundă 
pe care am organizat-o cu pri
lejul deschiderii expoziției, spe
cialiști din 20 de întreprinderi 
ale municipiului — ne spune to
varășul Petru Andea, președin
tele Consiliului U.A.S.C. al Cen
trului Universitar din Timișoara. 
Faptul că la chemarea noastră 
nu au răspuns decît reprezentan
ții a două mari întreprinderi nu 
ne-a descurajat pentru că, atit 
cei de la „Electrotimlș" cît și cei 
de la „Electromotor" care au 
luat cunoștință de creația stu
dențească au manifestat un in
teres deosebit pentru trecerea 
imediată la aplicarea în practică 
a două teme. Din păcate însă, 
participarea scăzută a specialiș
tilor din întreprinderi a de
monstrat că multe întreprinderi 
înțeleg prin procesul de inte
grare învățămînt-cercetare-pro- 
ducție doar practica propriu-zisă 
a studenților și legăturile pe 
care le stabilesc cu catedrele 
facultăților pentru un număr 
restrîns de teme de cercetare.

Catalogul, ca și discuțiile pur
tate pe marginea lui au re
levat reprezentanților consiliului 
U.A.S.C. necesitatea unor acțiuni 
mai hotărîte în direcția valori
ficării creației științifice și teh-

C. NICOLAE
(Continuare in pag. a Il-a)

TURISMUL 
pentru tineret

pe la noi!
gă durată pe vîrfurile Gutîi, Ig- 
niș ți Mogoșa. Activități spor
tive se pot organiza și pe tere
nurile amenajate în interiorul 
complexului : handbal, tenis de 
cîmp, volei. Clubul, dotat cu 
diverse jocuri și televizor, func
ționează permanent. In sfîrșit, 
un ultim amănunt tehnic : com
plexul turistic de la Șuior dis
pune de un corp administrativ
— bucătărie, depozite, sală de 
mese — modern utilat, iar caza
rea se face în vile prevăzute cu 
instalații de încălzire centrală.

Aceste avantaje, condițiile na
turale și materiale de invidiat 
sînt fericit secondate de o deser
vire exemplară, de o ospitalitate 
ce face cinste, spre mulțumirea 
turiștilor, gazdelor. Administra
torul complexului — Ioan Erdei
— sublinia că intre personalul 
bazei turistice își face o pro-

AL. DOBRE
(Continuare în pag. a IV-a)
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Moga Aurel, Ciocănești, Ilfov: 
încă nu sîntem în măsură să 
vă dăm informații privitoare la 
trecerea în treapta a doua de 
liceu. La forul de specialitate, 
lucrurile sînt discutate, aflîn- 
du-se într-o fază de fihâlizare. 
Așteptăm Și noi hotărîrea defi
nitivă pentru a vă da informații 
detaliate. Acum, ție și colegilor 
tăi aflați în prag de absolvire a 
treptei intli de liceu vă putem 
spune doar atît că trebuie să vă 
pregătiți temeinic la materiile 
pe care le studiați în școală, să 
terminați cu rezultate bune anul 
II, întrucit, în cazul unui con
curs, nu vi se va cere decît ma
teria studiată de voi în treap
ta I și nu o pregătire specială, 
în problema pe care ne-o pui 
referitoare la o eventuală dife
rență pe care dorești Ș-o dai la 
un liceu economic, nu credem 
că va fi posibil, întrucit, în ge
neral, elevii de lâ economic, ca
re deja au făcut in anii I și II 
unele studii de specialitate, sînt 
cei în drept Să urmeze și treapta 
a două lă liceul economic. Ex
cepțiile. după cite cunoaștem 
noi, vor fi foarte rare.

A. Cotigă, Vîlcea : In ziarul 
nostru nr. 8286 din 13 ianuarie 
1976, am publicat un interviu cu 
prof. univ. dr. N. Dobrotă, pro
rector la A.S.E., în care vei găsi 
modificările aduse disciplinelor 
de concurs la facultățile cu pro
fil economic.

Ileana Ilisie, Gherla, Cluj : 
Așa ni s-a comunicat și nouă la 
data la care te referi, că broșu
ra „Admiterea în învățămintul 
superior — 1976“ va apare la în
ceputul lunii ianuarie. Asupra 
acestei date s-a revenit : bro
șura va apare, sintem informați, 
In eursul lunii februarie. Au fost 
operate unele modificări în con
ținutul concursului de admitere 
la unele facultăți și ele ne-au 
fost aduse la cunoștință. Dealt
fel, aceste modificări au fost a- 
fișate la fiecare facultate inte
resată. pentru ca viitorii candi
dați să fie informați din vreme. 
După cite am Înțeles, te inte
resează domeniul universitar, 
întrucit nu r.e-ai spus care pro
fil anume, transcriem probe-

„La început am fost 
directorul cîmpului“

(Urmare din pag. I) 

un âlb imaculat, se află pictat 
întregul proces tehnologic. Este 
trecut de ora 20, dar in atelie
rul fermei elevul Ion Bogdan 
proiectează un nou film didac
tic.

La Halînga nimeni nu măsoa
ră timpul cu acele ceasornicului, 
ci cu faptele. în fiecare zi are 
loc „ora satului“. Elevii își ju
decă munca, își împărtășesc ex
periența, cîntă, joacă. Simplu, 
firesc, așa cum se întimplă în
tr-o familie mare, unită, conso
lidată. l?e inimoasa Eleonora 
Covrig o găsești mereu in mij
locul elevilor, clnd în grajduri 
sau la furaje, cind la moara de 
măcinat sau pe platforma de gu
noi. Nu știe ce înseamnă obo
seală sau descurajare. îmi măr
turisește că în toți acești ani nu 
și-a îngăduit nici o zi concediu. 
„Cum aș fi plecat cind de 14 ani 
construim, cînd sînt îrtcă atîtea 
de făcut, cînd este, aici, nevoie 
de mine“ — spune omul care 
transmite elevilor, din gene
rație in generație, dragostea de 
muncă, de sat, tăria morală și 
spiritul de organizare. Fetișca
na, plecată de mult la carte din 
Peșteana de Bujorăscu, azi ingi
neră cu părul cărunt, deputată 
județeană, care cunoaște fieca
re sat ca pe propria sa casă, 
este legată de elevi cum este le
gat pomul de pămînt. Iar pomul 
— spune din sa '— ca să-1 faci 
mare trebuie să-i dăruiești ceva 
din viața ta. Răsplată ? Tot ce s-a

Valorificarea 
creației 

științifice 
și tehnice 

(Urmare din pag. I) 

nice studențești. Și cum soluția 
cea mai bună era să meargă ei 
în întreprinderi pentru a-și face 
cunoscute produsele și proiecte
le înscrise in catalog și a afla în 
același timp ce alte teme din 
planurile de cercetare ale unită
ților economice pot face obiec
tivul unor lucrări de diplomă sau 
pot fi incluse în planurile tema
tice ale cercurilor științifice, s-a 
luat măsura înființării unor co
misii pentru problemele activi
tății de cercetare științifică a 
studenților. Asemenea comisii 
au fost constituite la nivelul fie
cărei facultăți și ele își desfă
șoară activitatea pe lingă comi
siile profesionale urmînd să 
coordoneze întreaga activitate de 
cercetare studențească de la sta
bilirea planurilor tematice pînă 
la valorificarea lucrărilor prin 
concursuri, expoziții, dezbateri 
șl consfătuiri cu participarea 
largă a specialiștilor din unitățile 
economice. Deocamdată aseme
nea comisii sînt la început de 
drum așa că prea mult despre 
rezultatele practice ale activită
ții lor nu se poate spune. Dialo
gul pe care l-au deschis însă 
plnă acum pe baza catalogului 
de produse și proiecte editat de 
consiliul U.A.S.C. și difuzat In 
șase mari unități economice, 
printre care amintim întreprin
derea mecanică, întreprinderea 
de aparate electrice de măsură, 
întreprinderea textilă „11 Iunie“, 
întreprinderea „Azur“ întrevede 
pași importanți In valorificarea 
si stimularea creației științifice 
și tehnice studențești, in afir
marea rolului asociațiilor stu
denților comuniști pentru inte
grarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția. 

le actuale de concurs la speciali
zările unde au survenit modifi
cări, informații de interes și 
pentru «iți tineri care ne-au 
scris :

La specializările Matematică și 
Informatică disciplinele de c6n- 
cufs sînt : Algebră și Trigono
metrie (scris) ; Elemente de ana
liză matematică (scris) ; Geome
trie plană, Geometrie în spațiu 
și Geometrie analitică (scris).

Pentru Fizică și Fizică tehno

VIAȚA BATE 
LA UȘĂ

logică : Fizica I (mecanică, 
fizică moleculară și căldura) -- 
scris ; Fizica II (electricitate, op
tică, noțiuni de fizică atomică și 
nucleară) — scris ; Algebră și 
Elemente de analiză matematică 
— scris.

Pentru specializarea Biologie : 
Biologie generală sau Botanică 
sau Zoologie, la alegere (scris) : 
Anatomia și fiziologia omului 
(scris) ; Chimie organică (scris).

Pentru specializarea Biochi
mie : Chimie anorganică Și or
ganică (scris) ; Algebră și Ele
mente de analiză matematică 
(scris) ; Biologie generală sau 
Botanică sau Zoologie (scris).

Pentru Geologie : Chimie a- 
norgartică (scris) ; Geografie fi
zică și Elemente de geologie sau 
Geologie și zăcăminte sau Geolo
gie generală și de șantier, la ale
gere (scris) ; Biologie generală 
și Zoologie (capitolele privind 
încrengătura vertebratelor) — 
scris.

Pentru Geografie : Geografia 
fizică șl economică a R.S. Româ- 

înfăptuit și se va înfăptui (se 
lucrează la o remiză care va 
ocupa 1 000 m.p.). Cei aproape 
600 de elevi care în școală în
vață să lupte pentru producții 
înalte dobindesc maturitate. 
Anul trecut venitul s-a ridicat 
la 148 000 lei. Planul pe anul a- 
cesta este de 171 000 lei. Anga
jament în întrecere — de 50 000 
lei. Elevii au preluat în îngrijire 
de la I.A.S. un grajd cu 300 de 
viței. Anul trecut au încasat peste 
22 000 lei. Munca este organiza
tă în sistem C.A.P. Ana Porfire 
— din clasa I — este președintă. 
Doina GrecU, inginer-șef. iar Flo- 
rian Tărniceanu, contabil șef. Ei, 
și cei 8 șefi de ferme, organi
zează și conduc întregul proces 
de producție. Se lucrează în 
schimburi : 16 elevi dimineața, 
16 după-amiaza. Noaptea, doi 
elevi veghează averea obștei, a- 
vere care sporește an de an.

Se lasă seara. E cald. Centra
la proprie a școlii furnizează 
căldură și locuitorilor. Peste tot 
curățenie lună. Ziua următoare 
este pregătită de cu seară. Hra
na pentru animale se află în a- 
dăposturi ca să nu înghețe. In
strucțiunile sînt notate pe ta
ble. Au luat sfîrșit meditațiile 
și amfiteatrul este învăluit în 
întuneric. Mai stăruie lumini în 
școală și cămin. Suflă un vînt 
tăios de stepă. E trecut de ora 21. 
Ing. Eleonora Covrig. înfășura
tă în șuba-i îmblănită, se pre
gătește să meargă în cămine. 
Peste două ceasuri, cu ultimul 
autobuz, va pleca acasă pentru a 
reveni odată cu zorile, așa cum 
face de 14 ani. Plecăm și multă 
vreme ne urmăresc vocea sa 
domoală. versurile adunate în
tr-un volum pe care nu l-a pu
blicat, privirea sa limpede din 
care înțelegi că omul acesta te
nace plecat din sat a rămas le
gat de el . pentru totdeauna.

Cred că nu greșesc afirmind 
că 1975 se vrea — și este — în 
bună măsură, un an al sinteze
lor sau măcar al elaborării u- 
nor elemente pentru viitoare 
sinteze.

Luat in întregul lui, anul cri- 
tic-literar încheiat nu este, va
loric vorbind, ieșit din comun, 
dar nici nu e lipsit de realizări, 
uneori chiar remarcabile. Din 
asemenea unghi să trecem în 
revistă, oricît de fugar, citeva 
titluri, începind cu cele avind 
un caracter sintetic ori apropiat 
de sinteză, cum spuneam. Iată, 
ni se impune atenției numele 
profesorului Alexandru Piru, 
prin cele două volume ale lui : 
Poezia românească contempora
nă, 1950-1975 — unul fiind con
sacrat generației vîrstnice, de la 
Arghezi la A. E. Baconsky, ce
lălalt — generațiilor mijlocie și 
tînără, de la Vasile Nicolescu la 
Ion Lotreanu șl, respectiv, de la 
Constanța Buzea la proaspeți 
debutanți ai anului 1974, precum 
Mircea Florin Șandru și Caroli- 

‘ na Ilica. Aceste două cărți se 
adaugă mai vechii Panorame a 
deceniului literar românesc. 
1940—1950, a aceluiași autor, ti
părită in 1958. In noile volume, 
Al. Piru își lărgește deci, consi
derabil, spațiul explorat, al lite
raturii noastre postbelice. S-a 
spus despre lucrările recent ie
șite la lumină, ale profesorului, 
că ar fi nu mai mult decît niște 
repertorii de scriitori. Ceea ce 
nu este deloc puțin. Aceasta, ști
ind că Alexandru Piru își adună
— ca să-l parafrazăm pe Blaga
— pietre pentru templul său, a- 
dică pentru o istorie a literatu
rii noastre contemporane. Vo
lumele in chestiune au stîrnit 
proteste printre autori, uneori 
întemeiate, mai adesea nu, dar 

nla (scris) ; Geografia economi
că generală (scris) ; Geografia 
fizică generală (scris).

Pentru specializarea Istorie : 
Istoria României (scris) ; Istoria 
universală modernă și contem
porană (scris) ; Socialism științi
fic (scris).

Pentru specializarea Istorie — 
o limbă străină : Limba străină 
(oral și scris) — proba orală 
precede probele scrise : Istoria 
Romfinidi (scris) ; Istoria uni
versală modernă și contempora
nă (scris).

Pentru specializarea Filosofie: 
Filosofie (scris) ; Socialism ști
ințific (scris) ; Psihologie (scris).

Pentru Specializarea Pedago
gie : Psihologie sau Pedagogie 
generală, la alegere (scris); A- 
natomia și fiziologia omului 
(scris).

Pentru specializarea Psiholo
gie : Psihologie Sau Pedagogie 
generală, la alegere (scris) ; A- 
natomiă și fiziologia omului 
(scris).

Pentru Specializarea Limba și 
literatura română plus o lim
bă străină: Limba română (oral 
— probă ce precede scrisul) ; 
Limba și literatura română 
(scris) ; Limba străină (după 
programa primei specializări) — 
scris.

Pentru specializarea Limba șl 
literatura maghiară plus o lim
bă străină : Limba maghiară fo
rai — probă ce precede scrisul); 
Limba și literatura maghiară 
(scris); limba străină (după pro
grama primei specializări) — 
scris.

La specializările limbi și lite
raturi străine se dau următoa
rele probe : Limba străină A

RESPECTAREA TERMENELOR DE DARE IN FUNCȚIUNE

(Urmare din pag. I)

oane lei, aruncate la voia întîm- 
plării. intr-un stadiu avansat 
de degradare se găsesc și utilaje 
ale constructorilor pe care ar 
trebui să le folosească la înăl
țarea obiectivului luat spre exe- 

CRITICA LITERARĂ ÌN 1975
despre aceasta se va mai vorbi, 
fără îndoială...

Remarcabilă este, după păre
rea noastră, și masiva carte a 
lui Dumitru Micu : „Gîndirea și 
gindirismul“, pentru disocierile 
fine pe care le face autorul in
tre ideologia corifeilor ortodo
xismului și cei ce au publicat 
la „Gîndirea“, uneori scriitori de 
primă mărime, ei înșiși delimt- 
tindu-se, adesea public, față de 
principiile extremei drepte, de 
la care se revendicau conducă
torii politici ai publicației. Din-

PAȘI SPRE SINTEZE
9

colo de climatul literar de la 
revistă și in general, al vremii, 
minuțios recohturat, Dumitru 
Micu ne oferă in monografia sa 
adevărate și substanțiale profi
luri de autori, ele insele niște 
micro-monografii la rindul lor, 
cum sînt cele închinate ung* 
Lucian Blaga, Ion Pillat, Adrian 
Maniu, Vasile Voiculescu, Gib 
Mihăescu.

Operă întrucîtva asemănătoa
re face Z. Ornea în Junjmea și 
junimismul, reluare lărgită a 
studiului din 1966, Junimismul, 
cu intenții exhaustive acum. N,u 
lipsesc însă din noul volum une
le mal vechi rigidități față de 
promotorii curentului ieșean, 
in special față de Maiorescu — 
pus in relație cu adversarii răi 
literari. din epocă. Oricum însă 
de cartea lui Z. Ornea va trebui 
să țină seamă viitorul cercetător 
al junimismului.

Ov. S. Crohmălntceanu ne-a 
oferit, anul trecut, cel de al trei
lea volum al lucrării sale de 

(după programa priftiei specia
lizări) — oral și scris, și aici 
proba orală precede scrisul ; 
Limba străină B (după progra
ma pentru a Il-a specializare) 
— scris.

După Cum se poate observa, 
față de anul trecut, a fost elimi
nată proba orală la : Matema
tică, Informatică, Fizică, Fizică 
tehnologică. Biochimie, Biolo
gie, Geologie, Geografie, Isto
rie, Filosofie, Sociologie, Peda
gogie, Psihologie. Drept. Drept 
economic administrativ. în cazul 
probelor orala care preced scri
sul, cătididații sint adftliși la pro
bele scrise numai în cazul in 
care la cea Orală au obținut 
nota de trecere, notă care in
tră in calculul mediei finale.

Z. I., Teleorman ; N-ai preci
zat ce profil de școală postii- 
ceală te interesează, incit iți 
dăm doar un răspuns parțial. 
Există un supliment editat anul 
trecut de Revista învățămintul 
liceal și tehnic profesional cu 
titlul Admiterea in școlile de 
specializare postliceale — 1975. 
El rămine valabil, potrivit 
precizării M.E.I., pînă la a- 
pafiția noii ediții. Nu ne-au fost 
comunicate modificări, ceea ce 
Înseamnă că ele incă n-au in
tervenit. Deci, admiterea în in- 
vațămintul postliceăl Se face pe 
bază de concurs, atit la zi cit și 
la seral și fără frecvență. Nu 
sint primiți decît absolvenții ca
re au diplomă de bacalaureat. 
Concursul de admitere are loc 
pentru învățămintul de zi, seral 
și fără frecvență la dată de 5 
septembrie pentru toate locurile 
planificate. Concursul constă 
numai în probe scrise la obiec
tele specifice specialității și nu
mai din materia studiată în anii 
I—IV de liceu. Bănuim că vei 
putea găsi la biblioteca școlii 
suplimentul de care ți-am vor
bit, ori la o altă bibliotecă din 
localitate. în cel mai rău caz, 
scrie-ne ce domeniu te intere
sează să-ți indicăm disciplinele 
de concurs, unde se află școala.

LUCREȚIA LUSTIG

P. S. Sintem informați că 
se află sub tipar și va apare 
în ciieva zile „Programa dis
ciplinelor pentru bacalaureat 
— ediția 1976".

cuție. Benzi transportoare au 
fost aduse aici pentru ca cei 
care vin să vadă cum se lu
crează pe șantier să nu le ob
serve în stare de nefuncționare.

Și astfel. în timp ce materia
lele și utilajele se degradează, 

bogată informație și sobri pre
zentare — Literatura română 
intre cele două războaie mon
diale. (Teatrul și critica litera
ră). Un ghid sigur, de mare se
riozitate, didactic la modul su
perior, cum nu se poate mal 
util celui ce vrea să cunoască 
literatura română interbelică.

Ovidiu Papadima, în ale sale 
Ipostaze ale iluminismului ro
mânesc, ne propune o „excursie" 
nu numai prin literatura lumi
nilor de la noi, ci definește a- 
ceastă literatură în relație cu 

iluminismul european și mai 
ales cu al culturilor aparțînînd 
popoarelor vecine nouă, care 
s-au dezvoltat în condiții simi
lare, precum grecii, polonezii, 
rușii, cehii, ungurii, — element 
nou în cercetările privind ilu
minismul românesc.

Ion Dodu Bălan și-a publicat 
cea de a doua ediție a monu
mentalei monografii. Octavian 
Goga, revizuită și adăugită. Car
tea este o exegeză profundă a 
creației poetului, dar și o pre
zentare echilibrată, nuanțată, a 
omului politic, cu umbrele, cu 
luminile gindurilor bune, de la 
care a pornit cîntărețul pătimi
rii noastre și atunci cînd, cum 
se știe, a greșit fundamentul fa
ță de ai săi și de sine. Ion Dodu 
Bălan este și autorul culegerii 
de studii șl articole. însemnări 
subtil-eseistice. Artă și ideal, in 
care se dovedește o veritabilă 
conștiință a Cetății.

Surprinzător de profesionali- 
zat-critic se arată poetul Vasile

„Poezia românească contemporană“
— Volumul dv. suscită vii 

comentarii, pro și contra. E con
ceput pe generații, dar aceasta 
nu exclude sugerarea anumitor 
particularități a unor tendințe 
ce nu se reduc la generațiile 
care le-ar ilustra.

— în „Poezia românească 
contemporană“ nu am făcut o 
clasificare pé direcții, tendințe, 
categorii pentru că acestea sînt 
in toate istoriile literare discu
tabile, poeții cind sint poeți fiind 
neconfuridabili și ca atare im
posibil de adus la același numi
tor. Cu toate acestea putem 
vorbi de anumite particularități 
care însumează mai mulți autori. 
Ar fi, să ZiCem. o lirică cetățe
nească, umanistă, de protest îm
potriva războiului, pentru per
fecționarea omului, cultivarea 
aspirațiilor omenești, o nuanță 
la aceasta cortstituind-o lirica 
patriotică. Există o lirică pe care 
am putea s-o numim sentimen
tală, nu in înțelesul banal al 
cuvîntului ci în Sensul de culti
vare a sentimentelor omenești 
de totdeauna : de bucurie, tris
tețe, melancolie, jubilație. Ca 
nuanță specifică în această lirică 
apare ironia, la alți poeți apă- 
rind fantezia în subsidiar. în 
genere, în poezia contemporană 
trăsătura fundamentală este cu
noașterea prin intermediul me
taforei. Poezia este o reprezen
tare a realității exterioare sau 
interioare, asocierea unor feno
mene care nu au mai fost puse 
în legătură, raportul dintre eu și 
lume. în acest fel lirica este și 
un fel de meditație, ca să nu 
zicem o filozofie asupra univer
sului. Există poeți extravertițl și 
introvertiți, poeți care plonjea
ză în zonele mai puțin cunoscu
te ale sufletului nostru și le 
explorează prin intermediul vi
selor. Există poeți tragici și 
poeți umoriști, există poeți 
preocupați în mod deosebit de 
forma de expresie artistică. La

Iar uneltele constructorilor sînt 
ascunse privirii celor care ar 
trebui Să ia măsuri, aici preocu
parea principală la ora actuală 
este obținerea unui nou termen, 
cel de al treilea, pentru darea 
în exploatare a obiectivului. Be
neficiarul insistă să i se dea ca-

Nicolescu în cartea sa de ese
uri, Starea lirică. Autorul glo
sează aici, cu dexteritate, cu 
rafinament, purtîndu-ne intr-un 
încintător periplu prin constela
ția modernilor din literatura 
noastră, dar și din cea univer
sală, precum și prin spațiile vi
sului și ale creației.

Și ar mai fl de amintit atîtea 
alte cărți de critică ale anului : 
un excelent Ludovico Ariosto, 
datorat lui Alexandru Bălăci, un 
eseu de poet, Cultul zburătoru
lui, deosebit de incitant, chiar 

daci îi lipsește rigoarea cuve
nită, semnat de Ion Gheorghe ; 
o carte de erudiție, de Marian 
Popa, intitulată Comicologia 
venită după Forma ca deforma
re, de același, înmănunchind 
eseuri demne de toată atenția. 
Mai sint de menționat două 
eseuri închinate literaturii fan
tastice, Proza fantastică româ
nească. de Pavel Sergiu Dan, și 
Realismul literaturii fantastice, 
de Marin Beșteliu, ca și cartea, 
excepțională, a Zoei Dumitres- 
cu-Bușulenga, Renașterea. Uma
nismul și destinul artei, care 
ne scăpa din vedere, cum ne 
vor fi scăpat atîtea altele, lată, 
încă: Eminescu sau gînduri des
pre omul deplin al culturii ro
mânești. de Constantin Noica. 
un studiu ce a putut trece drept 
un fel de genuflexiune față de 
ceea ce s-a numit tirania ge
niului. Fără îndreptățire, firește! 
Și un alt titlu : Analogia suve
rană, de Ion Lotreanu, autor 
pe care, după aceste pătrunză- 

pocții mai tineri sau „interme
diari“ recunoaștem modele din 
literatura română sau universa
lă. nu in înțelesul imitației, ci 
în înțelesul de asimilare âdineă 
a unor înriuriri (Arghezi, Blaga, 
Barbu, Bacovia). Poeții în „Poe
zia românească contemporană“ 
sînt grupați în trei vîrste. Prima 
pină la 32 de ani (exemplu Ion 
Alexandru), a doua generație, 
intre 35 și 49 de ani (exemplu 
Marin Borescu) și cea de a treia 
peste 50 de ani (exemplu Vifgil 
Teodorescu). Altfel, dacă gru
păm in sens de generație lite
rară, în prezent putem constata 
prezența a două generații. Pri
ma : generația anului 1920 (ime
diat după primul război mon
dial). secundo : geherâțiâ a- 
nului 1950 (imediat după cel 
de al doilea război mon
dial). Termenul de limitare 
este de 30 de ani nefiind rigid, 
ci flexibil. Astfel, Arghezi, Bla
ga, Barbu fără discuție fiind 
cuprinși în prima generație. 
Asemenea Jebeleanu, Bota, care 
au debutat prin deceniul IV — 
Jebeleanu în „Inimi sub să
bii“ — care e măi semnificativ 
decît „Bălcescu“ la care a renun
țat ulterior. Alți poeți, cum ar 
fi cei care au apărut în genera
ția 1950 : Ion Brad, V. Nlcoles- 
cu, Nichita Stănescu și pînă la 
Ion Alexandru constituind noua 
generație. între perioadele lite
rare există un spațiu de tranzi
ție, aproximativ de 10 ani, lite
ratura neschimbîndu-se brusc 
într-un singur an. Astfel, între 
1940—1950 s-a pregătit spiritul 
publicului pentru generația 1960, 
așa cum între 1970—1980 se pre
gătește spiritul publicului pen
tru viitoarea generație 1980, itl- 
trînd astfel într-o fază con
diționată evident și social. Vreau 
să mai adaug că mai există o 
poezie contemporană româneas
că la care participă toate gene
rațiile și a cărei tendință de afir
mare a început să fie înregistra-

pacitățile de producție în stare 
de funcționare în primul semes
tru al anului, constructorii mai 
cer o păsuire, pînă la 31 decem
brie. în schimb, risipa nu este 
luată de nimeni în seamă. Pînă 
cind să mai acopere alții pagu
ba celor de la Pleașa ?

toare însemnări eseistice, ii vom 
socoti mai intîi critic și după 
aceea poet. Sînt meritorii și alte 
volume de critică și de istorie 
literară, ca Viața și opera lui 
Miron Costin, de Enache Puiu, 
ori ediția critică din opera lui 
Constantin Negruzzi, voi. I, al
cătuită de Liviu Leonte, o reali
zare excepțională, aceasta, ca 
informație, rigoare.

Să mai amintim eseul lui 
Alexandru George : în jurul lui 
E. Lovinescu, cam pedant scris, 
ba partizan, ba în răspăr cu ma
rele critic, cum îi e in obicei 
autorului, apoi studiul lui Dan 
Mănucă, despre Critica literară 
junimistă, de umbre și penum
bre aș zice (a autorilor nu de 
prima mină), Liviu Călin : Re
citind clasicii, Camil Petrescu 
sau patosul lucidității, de Ovidiu 
Ghidirmic, eseu scris cu vervă, 
din păcate prea expediat de u- 
nii critici, o carte a lui Marin 
Mincu, Poezie și generație, cam 
prea impetuoasă adesea, închi
nată poeților tineri și din gene
rația mijlocie. Marin Mincu pa
re a se delimita de întreaga cri
tică de pînă la el, pe care o 
numește, condescendent, „des
criptivă“. Și, înainte de a în
cheia, alte citeva titluri : Arhi
pelag de semne, de Mihai Un- 
gheanu, o carte scrisă, în stilul 
cenușiu al autorului, fără a-i 
lipsi ideile ; monografia lui Flo
rin Mlhăilescu, nesemnificativă, 
după un debut remarcabil, de 
acum cițiva ani ! ; Confruntări 
în critica deceniilor IV—VII, în 
care Ileana Vrancea face proce
sul sociologismului vulgar, ui- 
tind că ea însăși s-a numărat 
printre protagoniștii lui în epo
că. Și cam atît... De fapt, deloc 
puțin — pentru numai un an.

HRISTU CANDROVEANU

ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI" BUCUREȘTI organizează 
un concurs pentru ocuparea postului de ȘEF BIROU CONTA
BILITATE cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Leqea «v, 
12/1971. a

Cererile de participare se vor depune la sediul întreprin
derii pînă la data de 25.1.1976.

ÎNTREPRINDEREA MAI INCADREAZA

• TURNĂTORI FORMATORI
• STRUNGARI LA STRUNG PARALEL
® CURÂȚITORI SABLATORI
• SIFONĂRI.

Doritorii se pot adresa zilnic la sediul întreprinderii din 
Spl. UNIRII nr. 165 sector 4, sau la telefon 216160 interior 
142 sau 191.

Criticul șl istoricul literar
Alexandru Piru despre:

tă și peste hotare. Am obținut 
mâi multe premii Herder : Tu
dor Arghezi. Alexandru Phili- 
pidde, Zaharia Stancu, Eugen 
Jebeleanu și anul acesta Nichita 
Stănescu. După cum se observă 
toate generațiile sint prezente. 
Referihdu-mă la Nichita Stănes
cu in mod Spécial pot Spürte Că 
el este un poet reprezentativ al 
poeziei românești contemporane. 
Ceea ce ne frapează în lirica sa 
este o tendință puternică de 
inovație, atît în ceea Ce privește 
conținutul poeziei, cit și al for
mei, al mijloacelor de expresie. 
Nou în lirica sa a fost această 
preocupare de regenerare a cu
vântului în sensul de a-1 face 
capabil să exprime mai mult și 
mal bine, de a-i restitui va
lențele sale primordiale. „Ne- 
cUvintele" lui Nichita StănesCU 
sînt cuvintele privite din această 
perspectivă. Modul de a gindi, de 
a trăi, de a vedea sînt noi la 
Nichita Stănescu, sînt modurile 
de existență ale omului con
temporan, ale omului din era 
cosmică a umanității, care a su
ferit o mutație ontologică fără 
să fi pierdut în întregime con
tactul cu lumea dinainte, așa in
cit determină șl- o neliniștitoare 
întoarcere la dulcele stil clasic.

GHEORGHE TECOI

Ce specialiști vin astăzi 
la clubul tineretului ?

(Urmare din pag. I) 

dezvolte tinerilor deprinderea de 
a gîndi, de a discerne, de a-șl 
forma opinii și judecăți proprii, 
de a și le expune. „Nu o dată, 
ne-a spus tovarășul Guță Gheor
ghe, secretarul U.T.C. de la în
treprinderea „Timpuri noi", 
luînd parte la asemenea acțiuni, 
am avut convingerea că asist la 
niște colocvii. Conducătorii ci
clurilor recurg la o modalitate 
foarte eficientă, aceea a între
bărilor directe, la subiect, antre- 
nîndu-1 pe tineri și captîndu-le 
atenția din primele momente".

De un succes asemănător se 
bucură șl ciclurile „Trepte de 
Istorie, trepte de victorii ale 
poporului român", „Umanism, 
univers, cunoaștere", „File din 
istoria U.T.C.“, „România pe 
meridianele globului“ ș.a. la 
realizarea cărora concură cadre 
universitare, cercetători știin
țifici, editori, muzeografi, con
ferind fiecărei teme dezbătute 
sigiliul competenței și al-autori
tății în materie. Dacă la unele

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI I.T.B.

ÎNCADREAZĂ bărbați și femei în virstă de 18—45 ani 
pentru a-i pregăti în funcția de încasatori vehicule trans
port în comun și pentru controlori de circulație și de bilete.

— Durata cursurilor pentru încasatori este de 2 săptămîni 
și se primesc absolvenți ai școlii generale. După încadrare, 
vor primi o retribuție tarifară de 1 580 lei/208 ore.

— Durata cursurilor pentru controlori este de 21 zile și 
se primesc absolvenți de liceu. După încadrare, în primele 
6 luni, vor primi o retribuție tarifară de 1427 lei/208 ore, 
apoi, de 1 672 lei.

în această perioadă, cursanții beneficiază de masă contra 
cost, la cantina întreprinderii și cazare în căminele mun
citorești, numai în limita locurilor disponibile.

PENTRU ÎNCASATORI

înscrierile se fac zilnic Ia Exploatarea Transport Electric 
din Calea Dudești 184, telefon : 22 06 60, int. 3 și Exploa
tarea Transport Autobuze din Calea Șerban Vodă nr. 164, 
telefon : 23 88 70.

PENTRU CONTROLORI

înscrierile se fac zilnic Ia Secția Depanarea și Dispeceri- 
zarea Circulației, str. Pitar Moș nr. 2, telefon : 12 65 40.

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI

CASA DE CULTURA SECTORUL I 
Str. Slătineanu nr. 16.

«

anunță deschiderea următoarelor cursuri:

• DACTILOGRAFIE și SECRETARIAT TEHNIC 
— 15 zile, o lună și 2 luni (încep la data 
înscrierii).

• AUTOAPĂRARE
® BALET COPII
• ACORDEON, CHITARĂ, BATERIE.

Informații la Casa de cultură, sect. I. - te
lefon 1198 68.

Simpozion t

„SĂNĂTATE
Șl RANDAMENT 

ȘCOLAR"

Astăzi, Comisia de Cruce Ro
șie a județului Neamț organi
zează în municipiul Piatra 
Neamț, în colaborare cu Comi
tetul județean pentru cultură și 
educație socialistă, Inspectora
tul ștoLar județean și redacția 
revistei „Sănătatea", simpozio
nul cu tema „Sănătate și ran
dament școlar“. La lucrări par
ticipă acad. prof. dr. doc. Ștefan 
Milcu. directorul Institutului de 
endocrinologie ,,C. î. parhon“, 
prof. dr. doc. Răzvan Prișcu, 
directorul Institutului pentru o- 
crotirea minorului și copilului 
din București, conf. dr. doc. 
George Bendefonda, șeful Clini
cii de endocrinologie I.M.F. 
Iași. Comunicările vor fi între
gite de demonstrații de prim a- 
jutor acordat de către elevi, fil
me documentare de specialita
te, consultații individuale pen
tru cazuri diferite. Simpozionul 
se înscrie în séria acțiunilor or
ganizate pentru tineret. (V. R.).

cluburi, adeseori, medalioanele 
literare, recitalurile, colocviile 
despre artă, nu reprezintă decît 
„titluri" care nu se finalizează 
prin acțiuni, la clubul T4 ru
bricile culturale sint susținute 
cu seriozitate. Nume de critici 
de artă, cercetători, actori și 
regizori sînt înscrise frecvent pe 
genericul temelor de cultură ge
nerală. în ciclul „Arta și con
temporaneitatea", săptămina tre
cută, la club s-a discutat despre 
„Tendințe în teatrul contem
poran", „Dramaturgia româ
nească actuală" la care au luat 
parte regizorii Lucian Giurches- 
cu, Andrei Băleanu și actorii 
Candid Stoica, Dumitru Chesa, 
Ina Don. Iar în cadrtil ciclului 
de cultură cinematografică, „Pa
noramic cinematografic româ
nesc", s-au înscris numai în ul
tima perioadă o serie de vizio
nări, întîlnirl și discuții ale ti
nerilor cu realizatorii filmelor 
„Evadarea", „Muntele ascuns“, 
„Mastodontul“. La aceste exem
ple, zilnic se adaugă altele noi.
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CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
Alba

ta conferință au participat 1 267 de depu
tat i. numeroși reprezentanți ai organelor 
centrale și locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, cadre de 
conducere din diferite domenii, activiști.

Informarea prezentată de tovarășul 
George Homoștean, prim-secretar al Comi
tetului județean Alba al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean, ca și luările de cuvînt, în 
plen și în secțiuni, ale celor 167 de vorbi
tori, au evidențiat faptul că, paralel cu 
dezvoltarea industriei județului în cincina
lul recent încheiat — ilustrată de construi
rea și modernizarea a aproape 50 noi ca
pacități de producție — s-a pus un accent 
deosebit pe creșterea continuă a eficienței 
activității economice, a productivității mun
cii. pe diversificarea sortimentelor și 
îmbunătățirea calității produselor. Pe acest 
temei, s-âu obținut succese de seamă în 
diferitele domenii de activitate, exprimate, 

între altele, în Crearea a peste 20 000 noi 
locuri de muncă și sporirea cu 53 la sută 
ă veniturilor oamenilor muncii, dezvoltarea 
continuă a învățămintului de toate gradele.

Vorbitorii au dezbătut, într-un spirit de 
lucru, constructiv, de înaltă exigență, pro
blemele majore âle dezvoltării economice 
și sociale a județului, în actualul cincinal, 
sarcinile deosebit de importante ce le revin 
din programele privind conservarea și dez
voltarea fondului forestier in perioada 
1976—2010 și amenajarea bazinelor hidro
grafice. sistematizarea teritoriului și a lo
calităților.

în strînsă legătură cU modul cum trebuie 
să Se acționeze pentru Îmbunătățirea în 
continuare a procesului instructiv-educativ, 
pentru adaptarea acestuia la cerințele pro- 

v țlucției și pentru o mai temeinică pregătire 
a forței de muncă în viitorii âni, au fost 
evidențiate experiențe înaintate în dome
niul formelor de muncă politică și cultu- 
ral-educativă, în vederea dezvoltării con
științei socialiste a maselor, educării oa
menilor muncii și, îndeosebi, a tineretului 
în spiritul unei înalte responsabilități ci
vice, patriotice.

Sintetizînd dezbaterea largă la care au 
participat, la sfirșitul anului trecut, aproape 
200 000 de cetățeni din județ, conferința a 
prilejuit un larg schimb de experiență cu 
privire la metodele folosite de consiliile 
populare în conducerea activității econo
mice și sociale, în rezolvarea problemelor 
ce se ridică în orașe și comune, insistîn- 
du-se asupra cerinței perfecționării stilului 
de muncă al organelor locale, ca o condiție 
hotăritoare a adincirii continue a democrației 
socialiste. Au fost formulate numeroase pro
puneri judicioase menite să ducă la întărirea 
controlului îndeplinirii hotăririlor, la crește
rea rolumi deputaților și a răspunderii lor, 
la diversificarea formelor de legătură cu ma
sele, la aplicarea fermă a legalității socia
liste.

Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al C.C. 
ăl P.C.R., a subliniat importanța conferin
țelor județene ale consiliilor populare, pre
cum și a apropiatului congres al acestora, 
relevind faptul că ele constituie noi ex
presii ale democratismului socialist, carac
teristic societății noastre. Referindu-se în 
continuare la sporirea rolului consilii
lor populare în viața economică și so
cială a județului, vorbitorul a făcut 
un șir de recomandări insistînd asu
pra cerinței ca și aici, în Alba con
siliile populare să acționeze consecvent 
pentru valorificarea rațională și eficientă a 
forței de muncă locale, Întărirea ordinii și 
disciplinei, perfecționarea pregătirii cadre
lor. Atrăgîndu-i pe cetățeni la acțiuni or
ganizate pentru înflorirea fiecărei locali
tăți, consiliile populare sînt chemate să se 
ocupe îndeaproape de activitatea tuturor 
sectoarelor de care depinde o viață mai 
bună, mai demnă, mai civilizată a oameni
lor muncii.

în cadrul conferinței a fost adoptată o 
CHEMARE, ADRESATA TUTUROR LO
CUITORILOR JUDEȚULUI, spre a-și mo
biliza forțele la îndeplinirea sarcinilor ce 
le stau în față — chemare ce cuprinde, 
între altele, următoarele angajamente :

• pentru ca economia locală să producă 
în anul 1980 cu aproape 40 la sută mai 
multe bunuri materiale decît în 1975, in
dicele de utilizare a mașinilor și utilajelor 
va crește cel puțin la 85 la sută ;

• va Ii pregătită din timp forța de mun
că pentru cele peste 20 000 noi locuri de 
muncă ce se vor crea :

• se va acționa pentru punerea în func
țiune. înainte de termen, a noilor capacități 
și obiective, între care turnătoria de piese 
din fontă pentru mașini-unelte și noua ca
pacitate de producție de la Uzina de utilaj 
minier și reparații din Alba Iulia. o nouă 
secție la întreprinderea de prefabricate din 
beton Aiud, mai multe capacități la I.M. 
Aiud, cele două hidrocentrale de pe Valea 
Sebeșului :

• în agricultură, eforturile vor fi îndrep
tate cu precădere spre obținerea, in 1980. a 
unei producții agricole globale de peste 2.2 
miliarde lei. executarea lucrărilor de com
batere a eroziunii solului pe 10 000 hectare, 
amenajarea pentru irigații a 1 400 hectare, 
creșterea efectivului de animale, ca și a 
producțiilor de lapte, carne, lină, ouă ;

• un vast program de amenajare a bazi
nelor hidrografice, care însumează 8.5 mi
liarde lei, va fi înfăptuit pînă în 1990, lu
crări valorînd mai mult de 100 milioane lei, 
urmînd a se realiză cu sprijinul cetățeni
lor ; ,

• anual, se vor înlocui circa 300 hectare ar- 
borete cu specii repede crescătoare si se vor 
planta. în următorii ani. peste 2 000 hec
tare terenuri erodate, urmărindu-sc gospo
dărirea cit mai rațională a pădurilor ;

• va fi electrificată linia ferată Războ- 
ieni—Teiuș—Valea Lungă, se vor construi și 
moderniza drumuri naționale și județene în 
lungime de peste 300 km. se va dubla ca
pacitatea centralelor telefonice ;

• comerțul de stat și cooperatist va des
face, în 1980, mărfuri în valoare de 3,4 mi
liarde lei. cu 50 la sută mai mult decît în 
1975, iar volumul prestărilor către populație 
va crește la 640 milioane lei.

Participanții la conferință au adresat o 
telegramă Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliului de Siat al Re
publicii Socialiste România, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din cuprinsul că
reia cităm :

„însuflețiți de mărețele obiective ce ne re
vin din Programul elaborat de Congresul al 
Xl-Iea al P.C.R., de prețioasele indicații cu
prinse in cuvintarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ia re
centa sesiune a Marii Adunări Naționale, 
ne angajăm, în numele tuturor cetățenilor 
pe care ii reprezentăm — români, maghiari, 
germani —, ca printr-o mai bună organi
zare a muncii să punem in valoare toate 
resursele materiale și umane de care dis
pune județul, pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile pe anul 1976 și pe întregul cinci
nal. la sfirșitul căruia volumul producției 
globale industriale va ajunge la aproape 15 
miliarde lei. Prin folosirea optimă a capa
cităților de producție, prin creșterea pro
ductivității muncii și mărirea gradului de 
valorificare a materiilor prime, unitățile in
dustriei locale vor realiza în anul 1976 pro
duse peste plan în valoare de 6,5 milioane 
lei, se va reduce eu 435 zile durata de exe
cuție a opt obiective industriale șl social- 
cuiturale. în agricultură, ne propunem să 
realizăm peste plan cîte 100 kg grîu și 150 
kg porumb la hectar, 500 kg cartofi, 1000 
kg sfeclă de zahăr".

Arad
La Conferința consiliilor populare din ju

dețul Arad, în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea expunerii prezentate de tovarășul An
drei Cervehcovici, prim-secretar al Comite
tului județean Arad al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliului popular 
județean, au luat cuvintul în plen și în 
cele opt secțiuni ale conferinței 135 de par- 
ticipanți — deputați, conducători de între
prinderi și instituții, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități.

întrucit in cincinalul 1976—1980 aproape 
întregul spor de producție in industria ju
dețului Arad urmează să se realizeze pe 
seama creșterii productivității muncii, ăi 

■ cărei nivel va ajunge la 311 000 lei pe 
lucrător din industrie, majoritatea pro
punerilor făcute de cei care au luat cuvin
tul s-au ocupat de aspecte concrete privind 
valorificarea in mod superior a rezer
velor existente în fiecafe sector de activi
tate și joc de muncă, folosirea rațională a 
tuturor suprafețelor și capacităților de pro
ducție, a timpului de lucru, raționalizarea 
și modernizarea tehnologiilor de fabricație 
in unitățile economice. Sarcinile ce revin 
consiliilor populare în domeniul agricultu
rii și industriei alimentare au fost abordate 
de numeroși participanți, care s-au referit 
la finalizarea unor ample lucrări de îndi
guiri, desecări și scoatere de sub influența 
excesului de umiditate a circa 90 000 hec
tare teren in bazinele Mureșului și Crișuiul, 
la executarea tuturor lucrărilor agri

cole în timp optim și de bună calitate, la 
modalitățile de a obține în gospodăriile pro
prii ale locuitorilor județului producții spo
rite de legume și un efectiv superior de 
animale.

Dezbătînd probleme esențiale din dome
niile investițiilor, construcțiilor și sistema
tizării localităților, vorbitorii au arătat, 
printre altele, că la stabilirea amplasa
mentelor noilor obiective industriale și a- 
grozootehnice se aplică în mod consecvent 
recomandările conducerii partidului privind 
repartizarea judicioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriul județului. Ei au făcut 
propuneri referitoare la dezvoltarea capa
cității întreprinderii județene de construc- 
ții-montaj, la îmbunătățirea unor proiecte 
tip de construcții în mediul rural, îneît a- 
cestea să țină seama în mai mare măsură 
de specificul și tradițiile arhitecturale ale 
localităților județului, la intensificarea rit
mului de construcție și de punere în func
țiune a unor obiective industriale și social
culturale din Arad, Lipova, Chișineu-Criș, 
Pîncota, Nădlac și din alte localități.

Mai mulți vorbitori au abordat probleme 
privind pregătirea forței de muncă și a ca
drelor calificate necesare noilor obiective e- 
conomice și celor existente.

La încheierea dezbaterilor, tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, a subliniat principalele 
sarcini care stau în fața oamenilor muncii 
din acest județ în noua etapă de dezvoltare 
economico-socială a patriei insistînd asupra 
cerinței îndeplinirii în bune condiții a pla
nului pe anul 1976, a realizării producției 
planificate de vagoane, strunguri, mobilă, 
confecții și alte mărfuri destinate pieței in
terne și exportului ; finalizării la termen a 
investițiilor prevăzute în planul pe 1976 și, 
în primul rînd, a Combinatului de îngrășă
minte chimice din Arad ; creșterii puternice 
a producției agricole, vegetale și animale ; 
sistematizării localităților arădene, asigurîn- 
du-se fiecăreia un profil propriu ; perfec
ționării continue a învățămîntului, prin le
garea lui tot mai strînsă de producție, de 
viață ; pregătirii cadrelor, atît sub raport 
profesional, cit și al ridicării conștiinței lor 
socialiste.

în cadrul conferinței a fost adoptată o 
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR OA
MENILOR MUNCII ARĂDENI — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
— pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
In cincinalul 1976—1980, care cuprinde ur
mătoarele angajamente :
• atingerea pînă în anul 1980 a unei pro

ducții globale industriale de peste 17 mi
liarde lei, ceea ce reprezintă o creștere față 
de nivelul anului 1975 de circa 59 la sută ; 
cele mai înalte ritmuri de dezvoltare vor fi 
realizate în ramurile de vîrf — chimia și 
construcțiile de mașini —, care la finele 
cincinalului vor da împreună peste 50 la 
sută din producția industrială a județului ;
• dezvoltarea și modernizarea continuă a 

agriculturii. Producția globală agricolă va 
spori pină în anul 1980 cu circa 29,8 la 
sută, față de anul 1975. în același an — 1980, 
suprafețele irigate vor totaliza peste 
40 000 hectare, iar pe 90 000 hectare vor fi. 
făcute lucrări de desecări și îndiguiri ;
• cele peste 10 miliarde lei investiții a- 

cordate de stat se vor materializa în 34 de 
întreprinderi și secții noi, 23 dezvoltări de 
capacități, 28 de obiective pentru creșterea 
producției agrozootehnice. Se vor construi 
aproape 13 000 de apartamente și alte nu
meroase obiective social-culturale ;

• volumul mărfurilor de larg consum ce 
se va desface prin comerțul socialist în a- 
nul 1980 va spori cu aproape 49 la sută 
față de 1975.

• în următorii 5 ani baza materială a 
învățămîntului va crește cu încă 216 
săli de clasă, 18 ateliere-școală, 6 săli de 
gimnastică ; se vor construi o casă munici
pală de cultură, un cinematograf, o sală de 
sport polivalentă cu 2 000 de locuri, un ba
zin de înot acoperit și un patinoar artifi
cial ;

• asistența sanitară și ocrotirea sănătă
ții populației județului se vor îmbunătăți 
considerabil, prin construirea și darea în 
folosință a unui spital cu 700 de paturi 
cuplat cu o policlinică și un centru stoma
tologic, a unui centru de recoltare a 
sîngelui și a unei stații de salvare.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții la conferință au adresat 
o telegramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU in care se 
spune, printre altele :

„Participanții la conferința județeană a 
consiliilor populare, dezbătînd intr-un spi
rit de înaltă responsabilitate și exigență co
munistă obiectivele ce revin județului Arad 
în înfăptuirea mărețului Program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism, ex- 
primind gindurile și sentimentele celor 
peste 490 000 de locuitori ai județului Arad 
— români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — își manifestă cu entuziasm a- 
deziunea deplină la politica internă și in
ternațională, profund științifică, a partidului 
și statului nostru, recunoștința și gratitudi
nea față de dumneavoastră pentru modul 
strălucit în care conduceți destinele po
porului român, pentru contribuția inesti
mabilă pe care o aduceți la cauza păcii și 
colaborării în lume.

Animați de cele mai nobile gînduri și 
sentimente față de conducerea de partid si 
de stat, față de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asi
gurăm că deputății arădeni, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de partid, nu 
vor precupeți nici un efort pentru a mobi
liza pe toți alegătorii din circumscripțiile e- 
lectorale, pe toți oamenii muncii din județ 
la traducerea in viață a măsurilor stabilite 
de conferința județeană, a celor ce vor fi 
adoptate de primul congres al consiliilor 
populare, pentru înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite de cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R.".

Bistrița- Botoșani Brașov
Năsăud

Atit în expunerea' prezentată de tovarășul 
Adalbert Crișan, prim-secretar al Comite
tului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv al Con
siliului popular județean, cit și in cadrul 
dezbaterilor la care au luat cuvîntul 142 
vorbitori a fost subliniat faptul că. bene
ficiind de roadele politicii partidului de 
repartizare rațională a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, de o perma
nentă grijă din partea conducerii de partid, 
personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
județul Bistrița-Năsăud a cunoscut pro
funde și calitative procese înnoitoare in 
toate domeniile de activitate.

în cincinalul 1976—1980, județul Bistrița- 
Năsăud va realiza un volum de investiții 
de 10 miliarde lei. Producția globală indus
trială va înregistra un ritm mediu anual de 
creștere de peste 42 la sută, cel mai înalt 
dintre ritmurile pe care le vor avea jude
țele patriei. Referindu-se la modul cum se 
vor concretiza aceste investiții, o serie de 
vorbitori au arătat că întreprinderilor con
struite pînă acum pe platforma industrială 
din orașul Bistrița li se vor adăuga, in 
următorii cinci ani, oîtevA zeci de noi obiecti
ve economice. în acest ritm înalt de indus
trializare vor fi integrate armonios, de ase
menea, și alte localități ale județului. Ast
fel, orașul Năsăud va deveni un important 
centru al industriei chimice, producția in
dustrială înregistrind aici o creștere de 16,6 
ori față de nivelul actual. în orașul Beclean 
se wa construi o platformă a industriei me
talurgice, iar în comunele Rodna și Prundu 
Birgăului vor fi construite noi obiective 
economice moderne. Puternica industriali
zare a județului va determina noi și pro
funde mutații în sfera creșterii nivelului 
de civilizație materială și spirituală a locui
torilor meleagurilor bistrițene. Vor fi ridi
cate și date în folosință 12 000 de aparta
mente, de trei ori mai mult decît în cin
cinalul anterior.

Participanții la dezbateri au subliniat ne
cesitatea luării tuturor măsurilor pentru 
pregătirea forței de muncă, respectiv a celor 
peste 23 000 de noi muncitori, tehnicieni și in
gineri care vor lucra la sfirșitul anului 1980 
în sectorul industrial.

în ceea ce privește dezvoltarea, în acest 
an și in perspectivă, a sectorului agricol, 
in cadrul conferinței au fost puse în evi
dență mijloace eficiente de sporire a pro
ducției de cereale și plante tehnice Ia hec
tar, de creștere a ponderii sectorului zoo
tehnic și mărire substanțială a suprafețe
lor cultivate cu pomi fructiferi și cu 
viță de vie.

Avînd în vedere una dintre bogățiile na
turale importante — pădurile — care ocupă 
34 la sută din suprafața totală a județului, 
vorbitorii au relevat acțiunile ce se impun 
pentru conservarea și dezvoltarea în per
spectivă a fondului forestier, arătindu-se 
printre altele că pînă în anul 2000 vor fi 
înființate plantații noi de rășinoase pentru 
lemn de celuloză pe o suprafață de 7 700 
hectare.

Discuțiile au accentuat, totodată, necesi
tatea ca dezvoltarea economico-socială a 
județului să se realizeze în strînsă concor
danță cu prevederile schițelor de sistemati
zare a localităților.

în încheierea dezbaterilor conferinței, a 
luat cuvîntul tovarășul Vasile Patilineț, 
membru supleant aî Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a Insistat 
asupra importanței măsurilor ce Se impun 
pentru îndeplinirea programului de inves
tiții, menit să asigure județului un înalt 
ritm de industrializare, pentru realizarea 
indicatorilor de plan pe 1976 și pe întregul 
cincinal. De asemenea, vorbitorul a subli
niat necesitatea de a se utiliza intensiv 
resursele specifice județului prin creșterea 
sectorului zootehnic, extinderea culturii po
milor fructiferi, conservarea pădurilor și 
folosirea cu eficiență sporită a masei lem
noase. A fost reliefată, totodată, grija deo
sebită ce trebuie manifestată față de pre
gătirea cadrelor necesare noilor unități pro
ductive — accentuîndu-se că înfăptuirea 
marilor sarcini ce revin județului, în pe
rioada 1976—1980, impune intensificarea ac
tivității consiliilor populare, sub conducerea 
organizațiilor de partid, perfecționarea 
metodelor și stilului lor de muncă.

Conferința a adoptat o CHEMARE ADRE
SATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JU
DEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD de a 
munci cu pricepere și devotament, cu ini
țiativă și dăruire, de a face totul pentru 
înfăptuirea marilor sarcini ce le revin. 
Printre obiectivele cuprinse în chemare se 
înscriu :

• realizarea, în 1980, a unei producții in
dustriale de peste 5 ori mai mare decît în 
1975, într-o gamă de produse considerabil 
diversificate, cu inalte performanțe tehnice 
și însușiri calitativ superioare ;

o folosirea integrală a capacităților de 
producție, a timpului de lucru, o mai bună 
întreținere a utilajelor, respectarea riguroa
să a planului de reparații, întărirea răspun
derii pentru funcționarea neîntreruptă a 
mașinilor, utilizarea mai judicioasă a su
prafețelor de. producție, întărirea ordinii și 
disciplinei ; ■

• sporirea volumului producției agricole 
globale planificate cu 56 la sută față de 
1975, pe baza efectuării la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor agricole, folo
sirii eficiente a fondului funciar, realizării 
integrale a programelor de desecări și îm
bunătățiri funciare ;

• extinderea suprafeței împădurite, în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce revin 
din programul privind conservarea și dez
voltarea fondului forestier pe perioada 
1976—2010, precum și a sarcinilor din pro
gramul de gospodărire a apelor.

în încheierea lucrărilor, cei pre- 
zenți la conferință au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : „în numele tu
turor oamenilor muncii — români, ma
ghiari și germani — ce trăiesc și mun
cesc înfrățiți pe meleagurile acestui mi
nunat colț de țară, ne exprimăm și cu 
acest prilej deplina adeziune, profundul 
atașament și încrederea nețărmurită în po
litica înțeleaptă internă și externă a parti
dului și statului nostru, dragostea fierbinte 
și înalta prețuire față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru neobosita și prestigi
oasa activitate pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și a țării.

Eveniment de seamă în viața județului, 
conferința constituie o expresie elocventă a 
lărgirii continue a democrației noastre so
cialiste, a perfecționării cadrului organiza
toric de participare activă a maselor la e- 
laborarea și înfăptuirea politicii partidului.

Conferința a examinat cu înaltă răspun
dere căile și modalitățile concrete de rea
lizare a sarcinilor ce ne revin in actualul 
cincinal și vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in numele tuturor lo
cuitorilor județului, că vom milita neabă
tut, vom munci cu pasiune, pricepere și 
entuziasm, vom face totul pentru a înde
plini integral aceste mărețe obiective, pen
tru triumful socialismului și comunismului 
pe pămintul României".

Pe marginea expunerii prezentate de to
varășul Octavian Cratchi, membru ăl Birou
lui Comitetului județean Botoșani al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean, au urinat 
dezbateri atit în plenul conferinței, cit și pe 
secțiuni, la care au luat cuvintul 172 
de participanți. Vorbitorii au subliniat fap
tul că județul Botoșani va primi, pînă in 
1980, un volum de investiții de 9.2 miliarde 
lei, ceea ce ii va permite să edifice o indus
trie capabilă să realizeze — in ultimul an al 
cincinalului — o producție globală în va
loare de cel puțin 10 miliarde lei.

în ceea ce privește realizarea unor noi 
capacități economic», vorbitorii au insistat 
asupra răspunderilor mari ce revin con
siliului popular județean in calitatea 
sa de coordonator al investițiilor. Vor
bitorii au pus în lumină necesitatea de 
a se conlucra mai strins cu ministerele de 
resort, îndeosebi în ceea ce privește recru
tarea și pregătirea forței de muncă pentru 
obiectivele in perspectivă. Sarcina fixată 
vizează calificarea a nu mai puțin de 30 000 
de persoane prin toate formele de instruire. 
O atenție deosebită s-a acordat în dezbateri 
identificării măsurilor menite să asigure o 
eficiență economică superioară, atît în între
prinderile existente, cît și în cele ce vor in
tra în funcțiune. în toate acestea lucrează 
și vor lucra colective tinere — media de 
vîrstă nu depășește adesea 25 de ani — oa
meni cu o conștiință muncitorească în for
mare, ceea ce face necesar ca, în scopul 
creșterii spiritului de ordine și disciplină, 
să se acționeze simultan, atît prin intensi
ficarea activității de control, cît și prin fo
losirea mai judicioasă a mijloacelor edu
cative.

Discuțiile, atît în plen, cît și în secțiunea 
de profil, pe marginea problemelor agri
culturii din județ au îmbrățișat aspecte ca 
folosirea mai bună a fondului funciar ; 
combaterea eroziunii solului ; utilizarea cu 
indici mai înalțl a bazei tehnico-materiale, 
ce se va îmbogăți cu 2 200 tractoare Și cu 
476 combine noi ; extinderea irigațiilor prin 
folosirea resurselor locale ; sporirea efec
tivelor de animale și îmbunătățirea calită
ții lor.

Dezvoltarea localităților rurale și orășe
nești a suscitat observații și propuneri de 
natură să conducă, pe de o parte, la spori
rea densității populației în diferite așezări, 
iar pe de altă parte, la creșterea generală 
ă gradului de confort urban, a dotărilor edi
litare și a rețelei de servicii. Numeroși 
vorbitori au făcut valoroase propuneri pri
vind utilizarea resurselor locale, diversifi
carea producției și serviciilor unităților in
dustriei locale și cooperației meșteșugărești, 
au relevat interesante inițiative cetățenești 
în domeniul ridicării nivelului edilitar al 
orașelor și satelor.

în încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul 
tovarășul Emil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, care a 
subliniat, printre altele, că pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a planului pe anul 
1976, cît și a planului cincinal se impune o 
preocupare susținută în vederea dezvoltării 
bazei tehnico-materiale, bunei aprovizionări 
cu materii prime și materiale, folosirii de
pline a capacităților de producție. în do
meniul construcțiilor, o mare atenție tre
buie acordată organizării noilor platforme 
industriale din municipiul Botoșani și orașul 
Dorohoi. Să se urmărească traducerea în 
viață a programelor de irigații și amena
jare a rîurilor, precum și a programului pri
vind conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier. Pentru realizarea cu succes a tu
turor acestor obiective este necesar să se 
îmbunătățească stilul și metodele de muncă 
ale consiliilor populare, ale tuturor depu
taților.

Participanții la conferință au adoptat o în- 
SU Pețitoare CHEMARE CĂTRE TOȚI LO
CUITORII JUDEȚULUI, în care se arată 
printre altele :

• producția industrială a județului va 
crește într-un ritm mediu anual de 25,6 la 
sută, superior mediei pe țară. Astfel, în 1980, 
producția industrială globală va fi de 5,7 ori 
mai mare decît cea de la începutul acestui 
deceniu ;
• ramurile de vîrf — industria construc

toare de mașini și chimia — vor reprezenta 
aproape jumătate din producția industria
lă a județului. Totodată, industria ușoară își 
va spori producția de peste două ori, iar 
industria alimentară și cea a economiei lo
cale vor cunoaște și ele creșteri însemnate;

• angajamentele privind industria prevăd, 
în domeniul productivității muncii, ca pînă 
în 1980 să se ajungă la producții de cel pu
țin 400 mii lei pe încadrat, ceea ce înseam
nă o creștere de 2,4 ori față de anul 1975 ;

• în agricultură se va urmări atingerea 
pînă în 1980 a unei producții globale de 
aproape 4 miliarde lei ;

• se estimează ca să se ajungă în 1980 la 
producții de grîu — 3 200 kg la hectar, la 
porumb — 3 950 kg, la sfecla de zahăr — 
38 tone, la cartofi — 23 tone, la floarea- 
soarelui — 1920 kg. Importante și mobiliza
toare obiective au fost prevăzute și în do
meniul zootehniei ;
• în domeniul edilitar gospodăresc, actua

lul cincinal va consemna realizarea a 12 000 
apartamente, creșe și grădinițe cu 5 000 
locuri, 100 săli de clasă, internate cu 1 560 
locuri, un spital cu 700 paturi ;

în încheierea lucrărilor, participanții au 
adoptat o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
din cuprinsul căreia cităm : „Ne an
gajăm in fața dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să de
punem toate eforturile pentru a realiza în 
mod exemplar sarcinile ce revin județului 
în actualul cincinal în industrie, pentru ca 
în anul 1980 să ajungem Ia o producție in
dustrială globală de cel puțin 10 miliarde 
lei. să înfăptuim amplul program de inves
tiții, să devansăm cu 1—3 luni punerile în 
funcțiune ale capacităților de producție pla
nificate în acest an, iar trei obiective indus
triale planificate să intre în producție în 
trimestrul I 1977 să producă încă in cursul 
acestui an, să îndeplinim obiectivele pe care 
le avem în agricultură. Prin mobilizarea 
eforturilor lucrătorilor de pe ogoare vom 
reda în circuitul arabil 175 ha, iar pe baza 
creșterii producțiilor agricole vom livra su
plimentar la fondul de stat 2 600 tone grîu, 
3.200 tone porumb, 500 tone fioarea-soare- 
lui, peste 12 000 tone sfeclă de zahăr. Efec
tivele de animale vor spori, peste prevede
rile planului, cu 20 000 bovine, din care 
16 000 in gospodăriile populației, peste 38 000 
porcine, aproape 12 000 ovine și peste 1,2 mi
lioane păsări.

Vom acționa cu toată perseverenta pentru 
înfăptuirea sarcinilor care ne revin în do
meniul sistematizării orașelor și a satelor.

în conștiința locuitorilor de pe aceste me
leaguri moldovene stăruie viu emoționantele 
momente ale vizitei pe care ați întreprins-o 
în județul nostru în luna iulie 1975, îndem
nurile pe care le-ați rostit, indicațiile și so
luțiile de mare valoare pe care le-ați dat în 
vederea rezolvării sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al XI-lea. Vă 
asigurăm și cu acest prilej, iubite tovarășe» 
Nicolae Ceaușescu. că vom milita cu pasiune 
și avînt revoluționar pentru perfecționarea 
continuă a activității noastre, pentru înfăp
tuirea exemplară a politicii partidului, pen
tru a face, așa cum spuneați dumneavoas
tră, ca Botoșanii să devină un puternic 
centru industrial al Moldovei”,

Expunerea prezentată de tovarășul Ște
fan Mocuța, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliului popu
lar județean, dezbaterile din plenul con
ferinței și pe secțiuni, la care au luat cu
vintul 153 de participanți, — evidențiind 
bilanțul rodnic al rezultatelor din cincina
lul trecut în toate domeniile de activitate
— au abordat o arie largă de probleme 
privind dezvoltarea economico-socială a ju
dețului în anii 1976—1980 in profil terito
rial. Ținind seama de faptul că in actua
lul cincinal va continua procesul de dez
voltare in ritmuri înalte a industriei — a 
cărei producție globală va fi în 1980 cu a- 
proape 60 la sută mai mare decît în 1975
— expunerea și cuvîntul multor vorbitori 
au insistat îndeosebi asupra principalelor 
direcții de acțiune pentru îndeplinirea sar
cinilor în această ramură preponderentă a 
economiei județului. Sintetizîndu-le, ele se 
referă la utilizarea cu eficiență superioa
ră a potențialului tehnic și uman din în
treprinderi ; promovarea cu fermitate a 
progresului tehnic, dezvoltarea puternică a 
cercetării științifice și aplicarea mai rapidă 
a rezultatelor acesteia în producție ; îmbu
nătățirea și finalizarea în practică a pro
gramelor de creștere a producțivltățil 
muncii, de reducere a cheltuielilor de pro
ducție, realizarea ritmică a sarcinilor de 
export și ridicarea competitivității mărfuri
lor pe piața externă, reducerea Importuri
lor. Referindu-se la sarcinile mari ale dez
voltării agriculturii județului, mai mulți 
vorbitori au evidențiat marile rezerve exis
tente în acest sector ; ei au subliniat nece
sitatea ca, alături de conducerile șl spe
cialiștii din unități, consiliile populare, 
primarii, deputății să-și îndeplinească sarci
nile ce le revin prin lege în conducerea și or
ganizarea producției agricole, să acționeze 
energic pentru folosirea deplină a pămîntu
lui, aplicarea tehnologiilor moderne, întări
rea spiritului de echipă, a ordinii și discipli
nei în muncă, buna exploatare a suprafețe
lor amenajate pentru irigații, îmbunătățirea 
selecției, Îngrijirii șl furajării animalelor. 
De asemenea, în cadrul lucrărilor conferin
ței s-au dezbătut importantele sarcini ce 
revin județului din programul pentru con» 
servarea și dezvoltarea fondului forestier, 
stabilindu-se măsuri concrete pe linia 
reducerii cotelor anuale de tăiere a 
masei lemnoase, desfășurării unor acțiuni 
ample pentru întreținerea și refacerea pă
durilor, raționalizării stricte a consumuri
lor de material lemnos.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului. Evi
dențiind contribuția remarcabilă a oameni
lor muncii din județ la realizarea înainte de 
termen a cincinalului 1971—1975, vorbitorul 
s-a oprit pe larg asupra obiectivelor mari 
ale dezvoltării economico-sociale a județului 
în noul cincinal, subliniind că în atenția or
ganelor de partid și de stat trebuie să stea 
în primul rind problemele realizării planu
lui in industrie — care va cunoaște o dez
voltare mai accentuată în acest cincinal, 
municipiul Cluj-Napoca devenind un centru 
al construcției de mașini. în cadrul cuvîn- 
tului au fost preconizate direcții de acțiune 
privind utilizarea intensivă a .capacită
ților de producție, reducerea costuri
lor de fabricație, creșterea productivității 
muncii, înnoirea, modernizarea și ridicarea 
calității produselor, introducerea largă a 
realizărilor științei și tehnicii contemporane.

* In continuare, vorbitorul s-a ocupat amă
nunțit de problemele înfăptuirii programu
lui de investiții, sporirii producției agrico
le vegetale și animale, realizării ritmice a 
planului de export, a insistat asupra nece
sității aplicării stricte a măsurilor 

privind conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier, executarea 
de regularizare a rîurilor. 
subliniate sarcinile ce revin 
populare în organizarea și conducerea in
dustriei ' locale, buna aprovizionare a popu
lației, realizarea integrală a obiectivelor 
stabilite în domeniul construcțiilor de lo
cuințe, lucrărilor edilitar-gospodărești, 
dezvoltării bazei materiale a învățămîn
tului, culturii și ocrotirii sănătății.

Vorbitorul a exprimat convingerea că or
ganele și organizațiile de partid, consiliile 
populare și deputății, toți oamenii muncii 
din județ își vor consacra întreaga lor pu
tere de muncă și creație, înfăptuirii 
programului de dezvoltare economico-so
cială în profil teritorial, vor aduce o con
tribuție sporită la ridicarea României socia
liste pe noi culmi ale progresului și civi
lizației.

Conferința a adoptat o entuziastă CHEMA
RE ADRESATA TUTUROR LOCUITORI
LOR JUDEȚULUI, chemare care cuprinde, 
între altele, următoarele angajamente :

® depășirea cu Cel puțin 3 la sută a pla
nului producției industriale pe anul 1976 ; 
circa 50 la sută din valoarea producției in
dustriale din anul 1980 să fie constituită 
din produse noi și modernizate ; cel puțin 
3/4 din sporul producției industriale să 
se realizeze pe baza creșterii productivității 
muncii : scăderea cheltuielilor de producție 
cu cel puțin 8—9 la sută în 1976 și cu 
18—20 la sută în 1980 ;

• realizarea în agricultură a unor pro
ducții medii superioare perioadei prece
dente : în sectorul vegetal — de cel puțin 
2 700 kg grîu, 2 900—3 000 kg porumb și 
16 000—17 000 kg cartofi la hectar : în secto
rul zootehnic — de cel puțin 2 700 litri lapte 
pe vacă furajată și 2.5 kg lină de la fiecare 
oaie ; executarea peste prevederile planului 
pe 1976 a unor lucrări de prevenire și com
batere a eroziunii solului pe cel puțin 3 000 
ha. de desecare și eliminare a excesului de 
umiditate pe 700 ha, de îmbunătățire a pă
șunilor pe 300 ha, de întreținere a pajiști
lor naturale pe 15 000 ha, redarea în cir
cuitul agricol a 100 ha ;

• punerea în funcțiune înainte de termen 
a celor peste 100 de capacități de producție 
industriale și agro-zootehnice. a celor peste 
22 500 apartamente, 600 săli de clasă. 4 300 
locuri în grădinițe, 6 300 locuri în internate 
școlare și a celorlalte obiective înscrise in 
plan ;

• realizarea de lucrări în valoare medie 
de cel puțin 1 000 de lei pe locuitor în cadrul 
întrecerii patriotice pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a localităților.

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, 
participanții la conferință au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, din cuprinsul căreia cităm : 

„Conferința Județeană Cluj a consiliilor 
populare își exprimă, cu entuziasm și re
cunoștință, unanima aprobare și adeziune 
față de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, față de remarca
bila contribuție teoretică, politică și organi
zatorică pe care dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți 
la soluționarea problemelor edificării socia
lismului și comunismului, a problemelor 
cardinale cu care se confruntă lumea con
temporană, Ia creșterea prestigiului Parti
dului Comunist Român și României socia
liste.

Vă încredințăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae. Ceaușescu, că, urmînd pildui
torul dumneavoastră exemplu, spiritul 
de abnegație, dăruire 
devotament față de 
nu vom precupeți 
pentru traducerea î _ ____ _
velor ce ne revin din Programul Partidu
lui Comunist Român, din politica internă și 
externă a partidului și statului, pentru în
florirea multilaterală a României socialiste."

Participanții la Conferința județeană Brâ- 
șOv a consiliilor populare ău relevat in 
unanimitate rezultatele de seamă obținute de 
oamenii muncii din județ, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid în cin
cinalul 1971—1975. ale cărui sarcini âu fost 
îndeplinite cu 92 de zile înainte de termen, 
realizindu-se astfel o producție suplimenta
ră în valoare de peste 9 miliarde lei. Por
nind de la aceste succese, atit expunerea 
tovarășului Virgil Trofin, prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov' al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean, cit și cuvintul 
celor 149 vorbitori în plenul conferinței și 
pe secțiuni au scos în evidență faptul 
că prevederile planului de dezvoltare eco
nomico-socială a județului pe perioada 
1976—1980 corespund . întru totul hotăririlor 
Congresului al XI-lea al partidului, asigu- 
rînd dezvoltarea susținută, multilaterală și 
armonioasă a localităților brașovene.

In centrul atenției participanților la con
ferință s-au aflat căile de înfăptuire a sarci
nilor noului cincinal, care prevăd creșterea 
producției industriale a județului cu peste 
14.5 la sută în acest an și cu aproape 70 la 
sută în 1980 față de anul 1975, în condițiile 
ridicării productivității muncii cu 13,9 la 
sută. și. respectiv, cu 70,4 la sută. O consi
derabilă dezvoltare se va înregistra în do
meniul agriculturii, prevăzîndu-se în anii 
acestui cincinal producții sporite. înfăptui
rea cincinaluful revoluției tehnico-științifi- 
ce se va răsfrînge în mod pozitiv în creș
terea continuă a nivelului de trai material 
ți spiritual al populației județului.

Vorbitorii au arătat că însăși perioada da 
pregătire a conferinței a constituit o de
monstrație grăitoare a participării maselor 
de cetățeni la conducerea vieții econo- 
mico-sociâle. în toate cele 9 orașe și 43 de 
comune s-a inițiat o largă consultare a 
cetățenilor, soldată cu peste 800 de propu
neri, care își vor găsi aplicarea în acest an 
și în cei următori. Numeroase alte propu
neri concrete valoroase au fost formulate 
și în cadrul lucrărilor conferinței în plen 
și pe secțiuni.

Un interes deosebit au manifestat vorbi
torii față de problemele sistematizării loca
lităților, propunînd utilizarea mai judicioasă 
a suprafețelor neocupate din cadrul peri- 
metrelor construibile ale acestora, moderni
zarea intersecțiilor de circulație aglomerate 
și construirea unor pasaje de trecere pie
toni, îmbunătățirea activității în sectorul 
construcțiilor de locuințe etc.

Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, 
tovarășul Ion Pățan, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, a apreciat 
că în cadrul conferinței au fost abordate în 
spirit comunist, patriotic, probleme de o 
deosebită importanță privind dezvoltarea 
economică și socială a județului, au 
fost conturate modalități de mobilizare a 
tuturor forțelor umane și materiale, de spo
rire a rolului și contribuției consiliilor 
populare în înfăptuirea obiectivelor cinci
nalului. Vorbitorul a insistat asupra necesi
tății de a se accelera ritmul de modernizare 
și înnoire a produselor în industrie, de a 
se înlătura unele neajunsuri care mai dăi
nuie în organizarea activității în sectorul 
agricol.

întreprinderile industriale ale căror pro
duse sînt destinate pieței externe trebuie 
să se preocupe în permanență de asigura
rea unei producții care să răspundă celor 
mai înalte exigențe tehnice, de activitatea 
de export depinzînd în mod direct înseși 
rezultatele de ansamblu ale județului.

Conferința a adresat o CHEMARE CĂ
TRE TOȚI OAMENII MUNCII DIN JU
DEȚUL BRAȘOV — români, maghiari și 
germani — pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor actualului cincinal :

• muncitorii, tehnicienii, inginerii, eco
nomiștii, ceilalți specialiști din întreprin
derile industriale sînt chemați să depună 
toate eforturile pentru îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatorilor de plan, pro
movarea tehnicii și tehnologiei înaintate, 
înnoirea și modernizarea produselor, redu
cerea consumurilor de materii prime, com
bustibil și energie, dezvoltarea unei ample 
acțiuni de autodotare în scopul reducerii 
importurilor, îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor la export.

• adresîndu-se oamenilor muncii din 
agricultură, chemarea le cere să asigure 
folosirea mai bună a pămîntului, îndepli
nirea riguroasă a programului de îmbu
nătățiri funciare, ameliorarea activității în 
zootehnie, mecanizarea integrală a lucrărilor 
agricole, stimularea contribuției gospodări
ilor personale la creșterea producției vege
tale șl animale.
• avînd de înfăptuit un amplu program 

de investiții, cuprinzînd construirea a 72 de 
obiective destinate dezvoltării și moderni
zării actualelor capacități de producție, a 
peste 23 000 de apartamente, precum și a 
numeroase obiective social-culturale, lucră
torii din construcții sînt chemați să asigure 
mai buna organizare a muncii, devansarea 
termenelor planificate.
• conferința cheamă pe lucrătorii din 

silvicultură să organizeze vaste acțiuni de 
împădurire, curățire și igienă a pădurilor.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții la conferință au adoptat textul 
unei telegrame adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din 
cuprinsul căreia cităm ; „Cei aproape 900 
de deputați în consiliile populare din ora
șele și comunele județului Brașov — în 
numele tuturor locuitorilor de pe aceste 
străvechi meleaguri românești — transmit 
conducerii partidului și statului, dum
neavoastră personal, mult stimate to
varășe secretar general și președinte al 
Republicii, cele mai profunde sentimente 
de mulțumire și satisfacție pentru inițiativa 
instituirii acestui nou și valoros cadru orga
nizatoric de afirmare a democrației noastre 
socialiste, care asigură creșterea rolului și 
îmbunătățirea activității consiliilor popu
lare, mobilizarea și participarea largă a ce
tățenilor la elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului și statului 
nostru.

O expresie grăitoare a hotărîrii ferme a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județ de a nu precupeți nimic pentru 
a-și spori contribuția la dezvoltarea și în
florirea țării o constituie angajamentele 
asumate in întrecerea socialistă pe anul 
1976, an în care județul Brașov va realiza 
o producție globală suplimentară în valoare 
de 200 milioane lei, concretizată, intre al
tele, în : 1 500 tractoare, 30 000 rulmenți, 200 
motoare Diesel de 135 CP, 100 turbo-su- 
flante, 1 000 tone piese forjate și turnate 
din oțel și fontă, 1 000 biciclete, 12 000 tone 
ciment, 1 000 tone îngrășăminte chimice, în
semnate cantități de produse ale industriei 
ușoare și alimentare

Participanții la conferință se angajează 
în mod solemn să fie mereu la înălțimea 
încrederii acordate de partid, de alegători, 
situîndu-se în primele rînduri ale luptei 
pentru transpunerea în viață a politicii in
terne și internaționale a partidului și statu
lui nostru, la elaborarea și înfăptuirea că
reia, dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aduceți o contribuție hotări
toare. Vă asigurăm că deputății, toți oa
menii muncii din județul Brașov — români, 
maghiari și germani — în frunte cu comu
niștii, vor acționa cu dăruire patriotică pen
tru a da viață luminosului Program stabilit 
de Congresul al XI-lea, în vederea propă
șirii patriei noastre dragi pe drumul socia
lismului și comunismului".

lucrărilor 
Au fost 
consiliilor

că, urmînd 
exemplu, 

și nețărmurit 
cauza 
nici 

în viață

poporului, 
un efort 
a obiecti-
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Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului-ministru al Guvernului Repu
blicii Democratice Madagascar, colonel JOEL RAKOTOMALALA, 
următoarea telegramă :

Cu ocazia numirii dumneavoastră in funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Democratice Madagascar, vă transmit, în 
numele guvernului român și al meu personal, cele mai sincere 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de mari succese 
in viitoarea dumneavoastră activitate.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului-ministru ai Norvegiei, 
ODVAR NORDLI, următoarea telegramă :

Cu prilejul numirii în funcția de prim-ministru al Norvegiei, 
îmi este plăcut să vă adresez, excelență. în numele guvernului ro- 
rnân și al meu personal, cele mai calde felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești romăno-norve- 
giene vor continua să se dezvolte în interesul ambelor țări, al păcii 
și colaborării internaționale.

PLECARE
O delegație a Ministerului E- 

ducației și învățămîntului, con
dusă de Paul Niculescu, _ mi
nistrul educației și învățămîntu
lui, a plecat, luni dimineață, în 
Republica Federală Germania, 
unde va face o vizită la invita
ția ministrului federal pentru 
învățămînt și știință, Helmut 
Rohde.

SOSIRE
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație economică 
guvernamentală din Marea Bri- 
tanie, în frunte cu P.S. Preston, 
ministru adjunct la Departa
mentul Comerțului, președinte
le părții britanice în Comisia 
mixtă guvernamentală, pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
treia sesiuni a comisiei.

„Cupa tineretului“
Pe pîrtiile Apusenilor

în zilele de 17 și 18 ianua
rie, în apropierea orașului A- 
brud s-a desfășurat etapa ju
dețeană a „Cupei tineretului“, 
ediția de iarnă, categoria 14—19 
ani, organizată de Comitetul 
județean Alba al U.T.C. Peste 
140 de concurenți, elevi din 21 
licee și școli generale s-au în
trecut pe pîrtiile amenajate 
aici, în Munții Apuseni, la schi 
fond, schi alpin, și sanie. De la 
tovarășul Iulian Țibea, activist 
la Comitetul județean Alba al 
U.T.C., aflăm că întrecerea s-a 
bucurat de o largă participare 
pe tot parcursul ei, la faza de 
masă aliniindu-se peste 3 000 de 
tineri. în finală, pe primele

CAMPIONII
Frumoasa vale a Sălardului, 

din Munții Gurghiului a fremă- 
tat duminică de tinerețe. Comi
tetul județean Mureș al U.T.C. 
a organizat, aici, etapa județea
nă a „Cupei tineretului“ la schi 
și săniuțe. Au participat peste 
300 de uteciști, elevi și tineri 
din mediul rural la întrecerile 
din cadrul categoriilor pînă la 
19 ani. După pasionante dispu-

Mulțam
(Urmare din pag. I) 

blemă de onoare din felul în 
care reușește să satisfacă cele 
mai exigente cerințe ale tinerilor 
veniti să-și petreacă timpul liber 
la Șuior. Un argument in sensul 
celor afirmate il constituie nu
mărul mare — aproape 9 000 — 
al tinerilor veniti atei, elogiile 
aduse gazdelor de către grupu
rile ce și-au petrecut vacanta la 
Șuior. „Rod al colaborării dintre 
agențiile B.T.T. Bihor și Mara
mureș — notează, in numele 
unui grup de elevi ai liceului 
„Emanoil Gojdu“ din Oradea, 
profesorul M. Bejan — tabăra 
elevilor orădeni a devenit o reu
șită educativă, atit prin progra
mul acțiunilor organizate, cit și 
prin condițiile excelente de ca
zare pe care le oferă complexul 
turistic de la Șuior. Există aici 
o dotare și un spirit gospodă
resc de înaltă pretenție, dar, 
mai ales, există o atmosferă de 
caldă omenie și respect pentru

locuri s-au clasat Constantin 
Teacă și Aurelia Sașu la schi 
fond, Dan Furdul și Constantina 
Paul la schi alpin, Costel Cim- 
pean și Maria Vîjdea la săniu
țe, toți elevi la liceele din Zlat- 
na, Abrud și Cîmpeni. Cîștigă- 
torilor, care vor participa la fi
nala pe țară, în luna martie la 
Păltiniș, le-au fost înmînate di
plome și premii constînd din 
materiale sportive. Beneficiind 
de o organizare excelentă, în
trecerea a decurs într-o atmos
feră de deplină sportivitate și 
voioșie tinerească.

N. MILITARU

MUREȘULUI
te, aplaudate de sutele de spec
tatori, obișnuiții turiști ai du
minicilor, s-au desemnat re
prezentanții județului Mureș la 
etapa finală a sporturilor albe. 
Ei sînt : Mihai Cuesdean, Mi- 
hai Stanciu, Andrei Dan, Dumi
tru Urzică, Ion Vultur, Ana 
Tedeteșan, Ildiko Fodor și Ni- 
coleta Stanciu.

M. BORDA

de omenie
oaspeți. Cu sufletul impresionat 
de frumusețea locurilor și a oa
menilor de aici, le urăm gazde
lor, după o veche datină româ
nească : Mulțam de omenie și 
poftiți pe la noi !“

Mărturii similare sint nu
meroase si aparțin tinerilor din 
toate colturile țării : „Facem 
totul pentru a asigura oaspeților 
noștri — îmi spunea vicepre
ședintele Agenției B.T.T. Mara
mureș. Marin Apostol — condi
ții optime pentru odihnă, pentru 
organizarea unor activități tu
ristice bogate în conținut, va
riate. Ne străduim ca toți tine
rii care vin pentru prima dată 
la noi să dorească din toată ini
ma să revină și a doua, a treia 
și a patra oară“.

Buni gospodari, gazde primi
toare, activiștii Agenției B.T.T. 
Maramureș au creat Complexu
lui turistic pentru tineret de la 
Șutor un prestigiu trainic, trans- 
formindu-l intr-un loc preferat 
de petrecere a vacanței.

e FINALA TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE TE
NIS de la Atlanta (Georgia), 
concurs contînd pentru Cir
cuitul WCT, se va disputa 
între jucătorul român Ilie 
Năstase și americanul Jeff 
Borowiak.

în semifinale, Ilie Năstase 
l-a întrecut cu 7—5, 6—3 pe 
australianul John Alexander, 
iar Jeff Borowiak a dispus 
cu 6—2, 4—6, 6—1 de tenisma- 
nul sovietic Aleksandr Me- 
treveli.
•’TURNEUL INTERNA

ȚIONAL MASCULIN DE 
BASCHET desfășurat in ora
șul polonez Lublin s-a în
cheiat cu victoria formației 
Slensk Wroclaw, care a cîș- 
tigat toate cele trei partide 
disputate. Pe locurile urmă
toare, cu cîte o victorie, s-au 
clasat echipele Steaua Bucu
rești, Lublinianka și Start.

Coșgeterul competiției a 
fost baschetbalistul român 
Gheorghe Oczelak, care a în
scris 66 de puncte.

• CU PRILEJUL UNUI 
CONCURS desfășurat pe te
ren acoperit la Budapesta, a- 
tletul maghiar Gresa a egalat 
cea mai bună performanță 
mondială in proba de 60 m 
garduri, fiind cronometrat cu 
timpul de 6”4/10.

• ÎN URMA REZULTATE
LOR înregistrate în concursu
rile desfășurate Ia sfîrșitul 
săptăminii, situația in clasa
mentele generale individuale 
ale „Cupei Mondiale" la schi 
se prezintă astfel : masculin : 
1. Ingemar Stenmark (Sue
dia) — 141 puncte ; 2. Piero 
Gros (Italia) — 140 puncte ; 
3. Franz Klammer (Austria) 
— 131 puncte ; feminin : 1. 
Rosl Mittermaier (R. F. Ger
mania) — 159 puncte : 2. Lîsc- 
Marie Morerod (Elveția) — 
120 puncte ; 3. Danielle De- 
hernard (Franța) — 113
puncte.

• DUPĂ DOUA ZILE de 
întreceri, in meciul de tenis 
dintre echipele Noii Zeelan- 
de și Indiei, care se desfășoa
ră la Auckland și contează ca 
semifinală a zonei asiatice a 
„Cupei Davis". scorul este fa
vorabil cu 2—1 gazdelor.

PUBLICAȚIE DE CONCURS

INSTITUTUL DE MEDICINA Șl FARMACIE CLUJ-NAPOCA
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante:

I. FACULTATEA DE MEDI
CINA GENERALA

1. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 2. Discipl. ANATO
MIE UMANĂ poz. 14.

2. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 2 Discipl. ANATO
MIE UMANĂ, poz. 15.

3. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 2 Discipl. ANATO
MIE UMANĂ poz. 16.

4. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 8 Discipl. FIZIOLO
GIE poz. 11.

5. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 8 Discipl. FIZIOLO
GIE poz. 12.

6. ASISTENT STAGIAR Ia 
Catedra nr. 1 Discipl. MICRO- 
BIOLOGIE poz. 7.

7. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 4 Discipl. MORFO- 
PĂTOLOGIE poz. 8.

8. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 8 Discipl. FIZIO- 
PATOLOGIE poz. 6.

9. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. i5 Discipl. RADIO
LOGIE poz. 6.

10. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 9 Discipl. IGIENĂ 
GENERALA poz. 8.

11. ASISTENT
Catedra nr. 15 Discipl. 
NEOLOGIE poz. 5.

12. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 3, Discipl. UROLO
GIE poz. 5,

13. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 4 Discipl. CI. CHI
RURGIE III. poz. 15.

14. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 1 Discipl. EPIDE
MIOLOGIE poz. 4.

15. ASISTENT
3

III. FACULTATEA DE FAR
MACIE

STAGIAR la 
BAL-

MARȚI, 89 IANUARIE 197«

VINĂTORII DE INCENDII: Sala 
Palatului (orele 17,15; 20); Lucea
fărul ‘ " ---- -
18,15;
11,15; xv,
vorit (orele 9,15 
18.15; 20,30).

SFERE----—
(orele 9;
20.15) .

LOTTE 
(orele 9;
20.15) .

COLT ALB: Festival
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Grl- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20).

PATIMA: Scala (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16,15; 18,30; 20,45); Feroviar 
(orele 9: 11,15; 13,30; 18: 18,15;
20.30) : Modern (orele 9; 11.15; 13,30: 
16: 18,15: 20,30); Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CIRCUL; Victoria (orele 9,15;

(orele
20,30); 
13,30;

9; 11,15; 13,30; 16;
București (orele 9 ; 

16; 18,13; 20,30); Fa- 
‘ ’>; 11,30; 13,45; 16;

DE FOC:
11,15; 13,30;

Timpuri Noi 
’■ 15,45; 18;

LA WEIMAR: 
11,15; 13,30;

Lumina 
15,45; 18;

(orele 9 ;

Agravarea climatului social

din Spania
în Spania continuă să iau am

ploare acțiunile greviste ale oa
menilor muncii. Față de valul 
mișcării revendicative guvernul 
răspunde prin măsuri represive. 
Astfel, ministrul de interne, 
Manuel Fraga Iribarne, a hotă- 
rit mobilizarea celor peste 11 000 
de salariați de la căile ferate, 
care au încetat lucrul săptămî- 
na trecută, pentru susținerea 
revendicărilor de îmbunătățire 
a condițiilor lor de muncă și de 
viață. O „soluție“ similară a 
fost utilizată recent și pentru 
contracararea grevei salariaților 
serviciilor poștale.

Această evoluție 
în prezent, numărul 
grenați in acțiuni 
întreaga țară să 
250 000 de persoane, 
rile lor au, după cum sublinia
ză observatorii politici, și un 
profund caracter politic, inclu- 
zînd cereri de amnistiere a tu
turor deținuților politici, de de
mocratizare a vieții publice.

Paralel se înregistrează și 
unele victorii ale oamenilor 
muncii, între care încheierea 
unei noi convenții colective de 
muncă în sectorul construcții
lor, care prevede majorarea sa
lariului minim. După satisface
rea acestei revendicări, nume
roși muncitori constructori au 
reluat, luni, lucrul. Continuă 
însă negocierile dintre liderii 
lor sindicali și patronat asupra 
altor aspecte ale Convenției 
colective de muncă.

Continuă una dintre cele mal 
mari acțiuni greviste — cea a 
muncitorilor de la întreprinde
rea „Standard Electrica ITT“. 
Totodată, deși uzina de asam
blare a automobilelor „Chrys- 
ler Espana" și-a redeschis por-

a făcut ca, 
celor an- 
greviste în 
depășească 
Revendică-

țile, 14 000 de muncitori au re
fuzat să se prezinte la lucru.

În acest context, autoritățile 
continuă arestările. Numai la 
Madrid au fost arestate, dumi
nică, 55 de persoane, între care 
cunoscute personalități ale 
vieții economice, arhitecțl și a- 
vocați. De asemenea, cei 30 de 
lideri sindicali — arestați săp- 
tămîna trecută — au compărut 
în fața judecătorului de instruc
ție, care urmează să stabileas
că dacă este cazul să fie in
culpați sub acuzația de încăl
care a legilor în vigoare.

În legătură cu poziția cabine
tului, primul ministru Carlos 
Arias Navarro a reafirmat că 
ea va rămine neschimbată, gu
vernul fiind decis să utilizeze 
cu energie și fermitate toate 
prevederile „legilor în vigoare“ 
pentru combaterea acțiunilor 
revendicative.

Poziția României 
privimi cooperarea 

culturală pe
continentul european

DELHI: SEMINAR
O.N.U.D.I.

La Delhi au fost inaugu
rate luni lucrările unui semi
nar regional al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvolta
rea Industrială (O.N.U.D.I.), a- 
vînd ca temă „Promovarea coo
perării bilaterale și multilatera
le între țările în curs de dez
voltare“. Participă reprezentanți 
din Afganistan, Bangladesh, Ne
pal, Sri Lanka, Malayezia, Pa
kistan, Filipine, Tailanda și din 
țara gazdă, precum și din par
tea O.N.U.D.I. și a Comisiei E- 
conomice pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.).

în zilele de 17 și 18 ianua
rie, la sediul Fundației eu
ropene „Drăgan“ din Roma, 
a avut loc o reuniune consa
crată acțiunilor de cooperare 
culturală ce pot fi întreprin
se pe plan european ca ur
mare a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa. Au participat parla
mentari. oameni de cultură, 
reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale, experți 
in domeniul educației.

Reprezentantul român, 
prof. Mircea Malița, a înfăți
șat poziția României față de 
cooperarea culturală pe con
tinentul european, astfel cum 
a fost ea prezentată în expu
nerea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sesiu
nea M.A.N., concepția despre 
umanism a președintelui 
României. Partlcipanții la 
reuniune au manifestat un 
viu interes față de poziția 
României și au scos în evi
dență cîmpul larg de acțiuni 
deschis oamenilor de știință, 
cultură și educație pe tărî- 
mul aplicării ideilor Confe
rinței general-europene.
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• LA PEKIN a avut loc, luni, 
o convorbire între Cen Si-lien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, viceprențier 
al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Vo Nguyen Giap, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepremier 
și ministru al apărării naționale 
al K.D. Vietnam, aflat în vizită 
în capitala chineză.

Reuniunea liderilor partidelor 
socialiste din Europa occidentală

La Palatul Elsinor, din a- 
propierea capitalei daneze — 
Copenhaga a continuat luni 
reuniunea liderilor partidelor 
socialiste din 17 țări vest-eu- 
ropene, începută duminică.

La lucrări participă nouă șefi 
de guverne și alte personalități 
marcante ale partidelor socia
liste din Europa occidentală.

Luînd cuvîntul în ședința de 
luni, François Mitterrand, prim- 
secretar aï Partidului Socialist 
Francez, a pledat cu hotărîre în 
favoarea politicii de uniune a 
stìngi!. în expunerea sa, el a 
respins criticile formulate de 
unii participanți la reuniune îm
potriva politicii de alianță a so
cialiștilor cu partidele comuniste 
în țările din vestul continentului.

Primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson, s-a referit 
la situația îngrijorătoare a șo-

majului în țările occidentale, a- 
rătînd că nivelul acestuia va con
tinua să crească pînă la sfîrșitul 
anului în curs. El a menționat, 
în acest context, că, în primele 
zece țări industrializate occiden
tale, numărul șomerilor a depă
șit cifra de 14 milioane. în alte 
țări mai mici, problema șoma
jului este tot atit de serioasă ca 
și in unele țări in curs de dez
voltare — unde situația poate fi 
apreciată drept „tragică“.

Referindu-se la lucrările reu
niunii, agenția France Presse 
menționează că a doua zi a lu
crărilor a prilejuit apariția unor 
serioase disensiuni între partici
pant!, în legătură cu analiza cri
zei economice din economia oc
cidentală, între apărătorii prin
cipiului „economiei de piață“ și 
cei ai unei „planificări democra
tice“.

Demisia primului ministru al Libanului
Primul ministru al Libanului, 

Rashid Karame, a anunțat, du
minică seara, într-o alocuțiune 
radiotelevizată, că și-a prezen
tat demisia președintelui Suley- 
man Frangieh. Karame, care a 
preluat conducerea cabinetului 
libanez la 1 iulie anul trecut, 
în urma încercării nereușite de 
formare a unui guvern militar 
în frunte cu generalul Nured- 
din Rifai, a declarat că a ho- 
tărit să demisioneze deoarece 
toate eforturile depuse de el 
pentru a pune capăt luptelor 
armate care sfîșle de nouă luni 
țara au fost zadarnice. Premie
rul demisionar a evidențiat ca 
motive imediate ale demisiei 
sale evenimentele din cele două 
zile anterioare și a citat, prin
tre alte fapte, nerespectarea 
noului acord de încetare a fo
cului convenit cu numai 22 de 
ore înainte de toate părțile 
aflate în conflict.

Potrivit constituției libaneze,’ 
demisia premierului înseamnă, 
implicit, demisia întregului gu
vern, iar președintele Libanului

nu poate exercita în mod direct 
conducerea executivă a țării, e- 
ventualele sale decizii executive 
trebuind să fie contrasemnate 
de primul ministru pentru a 
intra în vigoare și a fi aplicate. 
De asemenea, în cazul în care 
cererea de demisie va fi accep
tată de președintele republicii, 
acesta li va cere lui Rashid Ka
rame să asigure soluționarea 
problemelor curente pînă la 
formarea unui nou guvern.'

Observatorii sînt unanimi în 
a aprecia că demisia lui Kara
me este de natură să complice 
și mai mult situația șl așa des
tul de gravă din Liban.

Secretarul general al Lîgll A- 
rabe, Mahmud Riad, a propus 
luni convocarea unei reuniuni 
arabe- ]a nivel înalt consacrată 
examinării situației din Liban. 
El a precizat că demisia pre
mierului Rashid Karame arați 
că situația din această țară a 
devenit deosebit de gravă.

Ședință a Consiliului

HOTARIRE A GUVERNULUI 
ECUADORIAN

G.R.P. al Republicii
• GUVERNUL ECUADORIAN 
preluat controlul asupra cîm-

Vietnamului de Sud
a
purilor petrolifere de la Ancon, 
provincia Santa Elena, zăcămin
te deținute pînă în prezent de 
compania britanică „Angelo“, 
subsidiară a corporației multi
naționale „Royal Dutch Shell“,

»
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R.P.D, COREEANA - Vedere din Phenian

• LA BERLIN, a avut loc du
minică o mare demonstrație a 
oamenilor muncii din capitala 
R.D.G., organizată cu prilejul 
comemorării a 57 de ani de la 
asasinarea eroilor clasei munci
toare germane Karl Liebknecht 
și Roșa Luxemburg. La demon
strație, care a avut loc la Mo
numentul eroilor socialiști, au 
fost prezenți Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Horst Sindermann, președintele 
Consiliului de Miniștri, uiți 
conducători de partid și de stat 
ai R.D.G.

în satul Praveț, din ju
dețul Sofia, s-a deschis, luni, 
o expoziție consacrată reali
zărilor obținute, în ultimii 
ani, de Cooperativa agricolă 
de producție Scornicești.

La deschiderea expoziției 
au participat 
Comitetului 
al P.C.B.. ai 
de partid și 
și numeroși cooperatori din 
cadrul Complexului agro-in- 
dustrial Botevgrad.

Au fost prezenți ambasa
dorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea, și Vasile 
Bărbulescu, președintele 
C.A.P. Scornicești.

reprezentanți ai 
județean Sofia 

organelor locale 
de stat, precum

Da Saigon a avut loc o ședin
ță a Consiliului Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, în 
cadrul căreia a fost prezentat 
un raport privind stadiul pre
gătirilor pentru alegerile gene
rale, 
me 
unei 
și la 
speciale pentru ținerea lor. 
asemenea, va fi organizat 
recensămînt al populației, 
in vederea alegerilor.

Consiliul a ascultat raportul 
guvernului privind măsurile 
luate în vederea rezolvării unor 
probleme economice și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de via
tă ale populației.

Au fost discutate proble- 
referitoare la elaborarea 
legi cu privire la alegeri 
constituirea unor organe 

De 
un 
tot

SESIUNEA 
COMITETULUI 

PENTRU ELIBERARE 
AL O.U.A.

re se poate renunța 
definitiv la fumat.

Ministrul 
al Marii 
Owen, a 
cent, in 
munelor, 
le engleze nu urmăresc 
abolirea fumatului, ci 
doar limitarea lui. In 
cazul in care nu 
obține progrese 
vind asigurarea 
tecției publice 
triva fumatului, 
Owen a subliniat 
tutunul va fi 
standardelor de 
ranță prevăzute de le
gislația britanică din 
domeniul îngrijirii să
nătății omului. Agen
ția Associated Press 
precizează că din 19 
milioane de fumători, 
ciți există la ora ac
tuală în Marea Brita
nie, 50 000 mor prema
tur din cauza fuma
tului.

In urma înțelegerii 
intervenite intre auto
ritățile engleze și fir
mele producătoare de 
țigări, pe pachete 
va menționa nu

CONGRESUL PARTIDULUI 
JARANESC UNIT DIN POLONIA

sănătății 
Britanii, John 
declarat re- 

Camera Co
că autorități-

sau de consumul ex
cesiv de alcool.

La rindul său, revis
ta americană „Us News 
and World Report" 
scrie că „mai mult de- 
cit orlcînd înainte, 
companiile din S.U.A. 
încearcă să găsească o 
soluție uneia dintre 
problemele cele mai

Ziarul englez „The 
Times“ citind Consi
liul Educației Sanita
re al Marii Britanii, 
relevă intr-un articol 
că această țară va a- 
vea în 1980, 1 500 000
de alcoolici, dacă abu
zul de alcool continuă 
să crească în ritmul 
actual. Vor exista, de 
asemenea, multe alte 
milioane de persoane 
afectate indirect de a- 
ceastă boală.

„Faptele culese de 
acest organism guver
namental — scrie zia
rul — arată că, in Ma
rea Britanie, consumul 
de alcool a crescut in 
perioada de cinci ani 
de pînă in 1974 cu cir
ca 95 milioane litri — 
in termeni relativi 37 
la sută. Cazurile de 
ebrietate și de infrac
țiuni de circulație sub 
Influența alcoolului au 
sporit de la 114 000 la 
aproape 168000 — cu 
47 la sută. Intre 1969 
și 1973, numărul pa- 
cienților internați in 
spitalele din Anglia și 
Țara Galilor cu diag
nostice legate de alcoo
lism a crescut cu pes
te 50 la sută. Infrac
țiunile legate de ebrie
tate în grupul de vir- 
stă 14—17 ani au cres
cut cu 32 la sută in 
1974.

Potrivit unor esti
mări minimale, există 
300 000 de alcoolici ca
re au un loc de mun
că și 100 000 sau mai 
mulți care sint șo
meri. Circa 4 milioane 
de oameni sint afectați 
indirect de alcoolism

ca 40 milioane membri 
de familie și prieteni.

Absența de la lucru, 
productivitatea scăzu
tă, incapacitatea inte
lectuală — ineficienta, 
in general — toate a- 
ceste efecte ale alcoo
lismului provoacă a- 
nual pierderi de circa 
zece miliarde dolari,

se vor 
prl- 
pro- 

împo- 
John 

că
supus 
stgu-

• LA VARȘOVIA an început 
ieri, lucrările Congresului al 
Vll-lea al Partidului Țărănesc 
Unit din Polonia. Raportul la 
congres a fost prezentat de pre
ședintele Comitetului Director 
al partidului, Stanislaw Gucwa.

La lucrări participă Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și alți conducători de 
partid și de stat.

*
Luni, au început în capitala 

Mozambicului, lucrările sesiunii 
Comitetului pentru eliberare al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Pe ordinea de zl a ac
tualei sesiuni sînt înscrise pro
bleme legate de situația din su
dul Africii, lupta împotriva a- 
partheidului în Republica Sud- 
Africană, sprijinirea luptei de 
eliberare națională din Namibia 
și Rhodesia.

În ședința de deschidere, pre
ședintele țării-gazdă, SamorK 
Machel, a subliniat că, în pre
zent, dispar ultimele posesiuni 
coloniale de pe harta politică a 
Africii. El a lansat un apel la 
sporirea eforturilor tuturor sta
telor pe continent în lupta pen
tru eradicarea definitivă a ra
sismului, a politicii de discrimi
nare rasială promovată de gu
vernele de la Pretoria și Salls- 
bury.

• GUVERNUL ISLANDEI a 
făcut cunoscut Marii Britanii că 
relațiile dintre cele două țări vor 
fi rupte în cazul în care navele 
militare și avioanele de recu
noaștere britanice nu vor fi re
trase din limita de 200 de mile 
a zonei naționale de pescuit. 
Guvernul de la Londra urmează 
să dea un răspuns acestei note 
cel mai tîrziu pînă la 24 ianua-

22. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 1 Discipl. TEHNICA 
FARMACEUTICĂ poz. 9.

23. ASISTENT la Catedra nr. 1 
Discipl. CONTROLUL MEDI
CAMENTULUI poz. 2.

24. ASISTENT la Catedra nr. 3 
Discipl. EVIDENȚA ECONO
MICA ȘI ORGANIZARE FAR
MACEUTICA poz. 2.

Candidații la concurs vor de
pune în termen de 15 zile de la 
data apariției acestui anunț în 
Buletinul Oficial al R.S.R. Par
tea a IlI-a Ia Secretariatul Rec
toratului I.M.F. Cluj-Napoca, din 
str. 1 Mai nr. 13, cererea de în
scriere la concurs însoțită de ac
tele prevăzute de Legea nr. 6/ 
1969, privind Statutul personalu
lui didactic, publicată in Bule-' 
ținui Oficial al R.S.R. Partea 
I nr. 33 din 15 martie 1969.

Concursul se va ține la sediul 
institutului în termen de cel 
mult 15 zile de la data expiră
rii termenului de înscriere la 
concurs.

Informații suplimentare și te
matica de concurs se pot obține 
la Rectoratul Institutului de 
Medicină și Farmacie din Cluj- 
Napoca str. 1 Mai, nr. 13, tele
fon : 2 61 79.

Creșterea alcoolismului - 
un fenomen îngrijorător

limba

II. FACULTATEA DE STO
MATOLOGIE

atit companiilor parti
culare, cit fi guver
nului".

a acestora din

STAGIAR la 
Discipl. CI.

STAGIAR la

Cosmos (ore-18,15;

Crlngașl (ora

(orele

(orele 
(orele

INFERNUL : 
18; 20).
A 7-A ZILE: 
18; 20).

DELTA: 
13,30; 15,30;

OCHII SHIVANEI; 
le 13,30; 16,15; 19,15).

MASTODONTUL:
17).

ALEXANDRA ȘI
Progresul (orele 16;

SEARA CELEI DE 
Flacăra (orele 15,30; ___

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Ra
hova (orele 15,45; 18; 20,15).

ACEST BĂRBAT ADEVĂRAT : 
Vltan (orele 16; 18; 20).

producătorul șl 
să fie prezentat 
s-a anunțat Ia 

la piese ale Iul

Opera Română : FLAUTUL
FERMECAT — ora 19; Teatrul de 
Operetă : VICTOF a ȘI-AL EI 
HUSAR — ora 19,3.; Teatrul Na
țional (Sala Mare) PERIPEȚIILE 
BRAVULUI SOLDAT SVEJK — 
ora 19,30; (Sala Mică) : VALIZA 
CU FLUTURI — ora 19,30; Teatrul

AUREI ȘI ARGEN- 
: Central (orele 9,15; 11.30; 
16; 18,15; 20,30); Moșilor
‘ -- 5; 13,30; 15,30; 18;

METROU: Casa 
Filmului (orele 10; 12; 14: 16; 18; 
20), Excelslor (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
1145; 13.30; 16; 18.15; 20,30); Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30).

CURSA: Dacia (orele 9;. 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,13); Floreasca

Catedra nr.
O.R.L. poz. 5.

16. ASISTENT
Catedra nr. 5 Discipl. CI. PE
DIATRIE I. poz. 11.

17. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 1 Discipl. CI. BOLI 
CONTAGIOASE poz. 9.

18. ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 10 Discipl. POLI
CLINICA MEDICALĂ poz. 7.

19. ASISTENT STAGIAR 
(CHIMIST) Ia Catedra nr, 7 
Discipl. BIOCHIMIE poz. 10.

20. ASISTENT la Catedra nr. 1 
Discipl. ANATOMIE STOMA
TOLOGICA poz. 2

21. ASISTENT la Catedra nr. 2 
Discipl. PROTETICA STOMA
TOLOGICA poz. 6.

11,30: 14; 16; 18,15; 20,15); Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

SOARTA
TINEI 
13,45; .o, xo.xa 
(orele 9; 11,15 
20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI: Patria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

ALARMA ÎN DELTA: Doina 
(orele 11.30; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30. La ora 9 — program pentru 
copil; Arta (orele 
Volga (orele 9,30; 
20).

PIRAȚII DIN

(orele 9; 11,15;
20,15).

J. D. CAHILL: Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Tomls 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

ANNA KARENINA: Viitorul 
(orele 16: 18; 20).

CUM SĂ-L ÎNECĂM PE DOC
TORUL MRACEK: Unirea (orele 
16: 18; 20).

MARELE GATSBY: Bucegl (ore
le 13,30; 16,15; 19); Popular 
15,30; 19).

CERCUL MAGIC: Lira
15,30; 18; 20,15); Gluleștl 
15.30: 18; 20,15).

EVADATUL: Drumul Sării (ore
le 15,30; 18; 20,15); Cotroceni (ore
le 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15).

SPLENDOAREA PULBERII: Fe
rentari (orele 15.30; 18; 20,15).

FERMA LUI CAMERON: Munca 
(orele 15.45; 18; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Pacea 
(orele 14; 16; 18; 20).

dificile care le afec
tează în prezent — al
coolismul.

In toate categoriile 
de salariați — de la 
muncitori zilieri, pînă 
la funcționari supe
riori bine remunerați 
din conducerile admi
nistrative există un 
mare număr de per
soane despre care se 
poate spune că beau 
prea mult. Estimările 
asupra numărului ce
lor care se află în a- 
ceastă situație sînt de 
ordinul a zece milioa
ne. Prin aceasta, ei nu 
dăunează numai pro
priilor lor vieți, dar 
tulbură și viața a cir-

Guvernul britanic 
continuă acțiunile în
dreptate împotriva fu
matului prin aplicarea 
unor noi restricții, cum 
ar fi interzicerea pre
zentării reclamelor fir
melor producătoare de 
țigări în cinematogra
fe și eliminarea trep
tată 
programele televiziu
nii. De altfel, o com
panie producătoare de 
filme pentru televiziu
ne a anunțat că va 
prezenta, în curlnd, un 
program special dedi
cat metodelor prin ca-

se 
__ ___ ,___ nu
mai faptul că fumatul 
reprezintă un pericol 
iminent pentru sănă
tatea omului, ci și con
ținutul de nicotină al 
țigărilor. Dintre măsu
rile preconizate de au
toritățile de la Londra 
mai fac parte efectua
rea unui control strict 
asupra tutunului sin
tetic, limitarea fuma
tului cu prilejul eve
nimentelor sportive și 
eliminarea treptată a 
țigărilor cu o mare 
concentrare de nico-

„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 
19,30; (Sala Studio) : A 12-A 
NOAPTE — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala ■ Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : SIZWE BANSI A MURIT 
— ora 19; Teatrul de Comedie : 
NICNIC — ora 19,30;-Teatrul Glu- 
lești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasllescu“ : UN TINĂR 
MULT PREA FURIOS — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
UITE CÂ NU TAC — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : CAVALCADA 
COMEDIEI — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă“ : POVEȘTILE DE 
AUR — ora 16; Ansamblul „Rapso
dia Română" : PE-UN PICIOR DE
PLAI — ora 19,30; Circul Bucu
rești : CARNAVALUL RÎSULUI — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I
.9,00 TeleșcoalS. 10,00 Bijuterii 

muzicale. 10,15 Reportaj TV. 10,35 
Film artistic : Aventura iul 
Darwln (reluare). 11,50 Telex. 16,00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de " ' 
franceză. 17,00 Telex. 17,05 Cetate 
nouă în sărbătoare. 17,35 Scena. 
17,55 Pentru sănătatea dv. 18,05 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 13,35 Publicitate. 
Teleglob. Zair. Documentar. 
Arta plastică. 19.20 1001 de 
19,30 Telejurnal. 20,00 Cadran 
nomlc mondial, 20,20 Omule, 
muie... Melodii populare. 20,30 Pu
blicitate. 20,35 Teatru TV — Marele 
vis. Episodul 3. 21,30 Șlagăre șl 
interpret!. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Lampa albas
tră. 20,45 Ce știm și ce nu știm 

. despre... (reluare). 21,05 Telex. 21,10 
Tezaur de clntec românesc. 21,40 
Spectacolul lumii : Cuba (I). 21,50 
Din filmoteca TV.

• MOMENT SOLEMN PENTRU „CONCORDE*. Miercuri, 21 ia
nuarie, de la Paris și Londra vor decola simultan, la ora 11,85 
GMT, două avioane „Concorde“, care vor inaugura exploatarea 
comercială a supersonicului. Aparatul francez se va îndrepta 
spre Rio de Janeiro, iar cel britanic spre Balireln. Momentul 
este așteptat cu nerăbdare șl emoție la Paris șl Londra, pentru 
cele două țări — realizarea avionului, care a consumat 13 ani 
și peste 2,5 miliarde dolari, fiind echivalată cu programul ame
rican „Apollo“. înainte de a obține certificatul de navlgabllltate, 
supersonicul a efectuat teste multiple și Îndelungate, in cursul a 
peste 2 500 zboruri. Momentul solemn este umbrit de incertitu
dinea care planează asupra cererii adresate S.U.A. de a autoriza 
efectuarea unor curse regulate la Washington șl New Yor». 
Ministrul american al transporturilor, Wllllam Coleman, urmează 
să ia o decizie definitivă pînă la 5 februarie, intr-un context de 
intensificare fără precedent a atacurilor la care supersonicul este 
supus din partea unor diverse cercuri americane. In concepția 
constructorilor franco-brltanicl, bătălia ce se dă in prezent pen
tru a se Împiedica accesul avionului In S.U.A. este, In realitate, 
rezultatul eforturilor unor cercuri de afaceri care, sub pretextul 
conservării mediului ambiant, apără interese industriale și co
merciale proprii • LAURENCE OLIVIER va fi ■ ■■ ■ ■
Interpretul unul serial de televiziune ce urmează 
In Marea Britanie și S.U.A. In anii 1976—1977, 
Londra, Scenariul va fi realizat pornindu-se de
Eugene O'Nelll, Tennessee WUliams, Arthur Mlller șl alții,
• ȚIGĂRI DIN... LĂPTUCI. In tutungeriile din Israel vor fl puse 
în vînzare, In viitoarele luni, primele țigări fără nicotină produse 
din... lăptuci. Ele vor avea, de asemenea, un conținut de gudron 
cu 50 la sută mal mic față de țigările obișnuite. Potrivit relată
rilor presei lsraeliene, grație unul procedeu biomecanlc In zece 
trepte, se pot produce din salată verde țigări al căror gust șl 
miros nu se deosebește cu nimic de cel al tutunului. Cercetările 
pentru fabricarea țigării din salată verde au durat cinei ani.
• PRIMELE ECHIPE DE SALVARE CARE AU IZBUTIT SA PĂ
TRUNDĂ IN mina CHASNALA, din statul indian Blhar, unde 
372 de mineri se află blocați In galerii, ca urmare a Inundării 
acestora la 27 decembrie anul trecut, nu au găsit nici un Indiciu că 
aici s-ar mal afla supraviețuitori — s-a anunțat oficial la Delhl. 
Membrii echipelor n-au putut pătrunde In mină dectt după ce 
au fost pompate In afară timp de trei săptămtnl, zl șl noapte, 
peste 450 milioane litri de apă care pătrunseseră în cele două 
galerii, aflate la adlncimea de 150 m și, respectiv, 350 m. Ca 
urmare a noii situații, guvernul Indian a suspendat pe timp 
nelimitat operațiunile desfășurate la această mină • TRATAREA 
ULCERULUI CU AJUTORUL ULTRASUNETELOR. Medicii spi
talului județean din Burgas, R.P. Bulgaria, utilizează, cu rezultate 
bune, tratarea ulcerului cu ajutorul ultrasunetelor. Acțiunea 
ultrasunetelor este condiționată de mai mulți factori. în primul 
rînd, o parte considerabilă a energiei lor se transformă în căldură, 
care este absorbită treptat de țesuturi șl Îmbunătățește circulația 
sangvină șl alimentația acestora. In al doilea rînd, undele ultra- 
sonore și fenomenele electrice secundare pe care le provoacă au 
influențe mecanice asupra țesuturilor sub forma unor micro- 
masaje, îmbunătățind metabolismul. în stîrșit, ultrasunetele re
duc excitabilitatea sistemului nervos central, care, după cum se 
știe, are o mare influență asupra ulcerului.
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