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pentru noi progrese pe calea dezvoltării socialiste 

a patriei si bunăstării poporului

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Delegația siriană, condusă de ministrul transporturilor

Cetățenii patriei noastre au urmărit cu deosebit interes lucrările recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale. Aprobînd în unanimitate expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la marile 1 realizări ale poporului român îni cincinalul 1971—1975 și la politicaexternă a României, pusă în slujba păcii și colaborării internaționale, Marea Adunare Națională a adoptat importante legi cu privire la dezvoltarea construcției socialiste. In acest context se înscrie, după cum se știe, adoptarea Planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială a României și a Bugetului de stat pe anul 1976 — primul an al viitorului cincinal, care inaugurează o etapă nouă, superioară în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Fără a face un bilanț general al actualului cincinal, care va fi prezentat la Congresul deputaților consiliilor populare ce va avea loc în primul trimestru al anului viitor, expunerea prezentată de secretarul general al partidului a înfățișat un tablou succint al mărețelor realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, de-a lungul acestei perioade, a evidențiat faptul că. în ansamblu, cincinalul 1971—1975 a fost realizat înainte de termen, precum și alte rezultate importante în diferite sectoare de activitate. încheierea cu asemenea succese a cincinalului actual formează o bază trainică, puternică pentru trecerea la înfăptuirea viitorului cincinal, ale cărui Directive au fost aprobate de Congresul al XI-lea al partidului.Planul de dezvoltare economico- socială pe anul 1976 — devenit lege prin votul Marii Adunări Naționale — oglindește transpunerea în viață cu fidelitate a prevederilor Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, constituie prima treaptă a noului cincinal, a cărui realizare 
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11 INDICATORI DIN LEGEA PENTRU ADOPTAREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

PE ANUL 1976 PAGINA A III-A

va marca o etapă importantă în înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Elaborat sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, planul pe anul viitor este rodul unor studii și analize aprofundate în întreprinderi, centrale, ministere și județe ; el concretizează sarcini și obiective în concordanță cu cerin-
„Planul pe 1976 asigură, prin prevede

rile sale, o bază corespunzătoare de 
pornire pentru realizarea în bune con
diții a noului cincinal, a Directivelor 
Congresului al XI-lea al partidului".

NICOLAE | CEAUȘESCU

țele dezvoltării în continuare. în ritm intens, a tuturor ramurilor economiei și a județelor, valorificării la un nivel superior a resurselor materiale și umane ale țării, introducerii largi în economie a cuceririlor științei și tehnicii moderne, creșterii eficientei în toate domeniile de activitate. ridicării necontenite a nivelului de trai al întregului popor.Trăsătura definitorie a prevederilor planului pe anul viitor o constituie creșterea in continuare, în ritmuri susținute, a producției materiale. Ca ramură conducătoare a economiei, industria va cunoaște și in anul 1976 un inalt dinamism, ceea ce oglindește continuarea fermă a politicii de industrializare — factorul esențial și determinant pentru întreg progresul societății românești. Dezvoltarea producției industriale va avea loc in condi

țiile intensificării procesului de modernizare a structurii industriei, prin dezvoltarea mai rapidă a ramurilor și subramurilor promotoare ale revoluției tehnico-științifice contemporane, a acțiunii de înnoire și modernizare a produselor, acoperirii în mai mare măsură a nevoilor interne cu produse de tehnicitate ridicată, extinderii nomenclatorului de produse destinate exportului.

Corespunzător cerințelor bunei a- provizionări a populației cu produse agroalimentare. satisfacerii altor necesități ale economiei naționale, planul prevede ritmuri înalte și pentru creșterea producției agricole vegetale și animale, ținînd seama de amplul proces de dezvoltare și modernizare continuă a bazei tehnico- materiale a agriculturii, de marile rezerve și posibilități de care dispune această ramură de bază a producției materiale. Sarcini importante sînt prevăzute pentru dezvoltarea comerțului exterior, ceea ce reflectă preocuparea constantă a partidului și statului nostru pentru participarea tot mai activă și eficientă a României la circuitul mondial do valori materiale.Potrivit exigentelor „cincinalului afirmării cu putere a revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele de activitate din România", planul 

pe anul viitor urmărește amplificarea puternică a aportului științei la înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economico-sociale. In acest scop, potențialul de cercetare este orientat cu prioritate spre lărgirea bazei proprii de materii prime, diversificarea și modernizarea producției prin asimilarea de noi produse care valorifică superior resursele materiale, reduc importul și sporesc exportul, a- sigură realizarea utilajelor necesare programului de investiții, spre perfecționarea tehnologiilor de fabricație.în lumina concepției partidului nostru, potrivit căreia progresul e- conomic și social impetuos al țării se află în strictă dependență cu alocarea unei cote ridicate din venitul național pentru fondul de dezvoltare. planul pe anul viitor prevede un vast program de investiții. Este de relevat că. prin volumul și structura lor. fondurile de investiții stabilite răspund cerințelor dezvoltării armonioase a economiei, repartizării raționale și echilibrate a forțelor de producție pe teritoriul tării. Cum este și firesc, cea mai mare parte a investițiilor este destinată. în continuare, dezvoltării ramurilor producției materiale.Progresul neîntrerupt al economiei noastre naționale impune astăzi mai mult ca orieînd. alături de asigurarea în continuare a unui înalt ritm de dezvoltare, o preocupare susținută pentru creșterea eficienței întregii activități productive — factor hotărîtor al sporirii venitului național. Corespunzător acestei sarcini deosebit de importante, în planul pe anul viitor s-au stabilit prevederi deosebit de mobilizatoare în domeniul ridicării productivității muncii și reducerii costurilor de producție. în alte domenii. Pe seama creșterii productivității urmează să se obțină peste 70 la sută din sporul producției îndus-
(Continuare în pag. a Il-a)
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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după- amiază, delegația siriană, condusă de Noman Al-Zein, ministrul transporturilor al Republicii Arabe Siriene, care ne vizitează țara cu prilejul zborului inaugural pe ruta București — Damasc — Kuweit,La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu, Stefan Andrei, Ion Ioniță, Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, general-maior Aurel Răican. comandantul aviației civile.A fost de față ambasadorul Siriei la București, Walid Al Moualem.Exprimînd profunda gratitudine, In numele său și al membrilor delegației, pentru onoarea de a fi primiți
Delegația kuweitiană participantă la zborul inaugural 

pe ruta București - Damasc - Kuweitîn ziua de 23 decembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a. primit delegația kuweitiană. care întreprinde o vizită in țara noastră, cu o- cazia inaugurării liniei aeriene Bucu- rești-Damasc-Kuweit.La primire au participat tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Andrei, Ion Ioniță. Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, general-maior Aurel Răican. comandantul aviației civile.Cu acest prilej, Al-Nasrallah, șeful delegației, președinte al unei companii kuweitiene de turism și trans
PORȚILE DE FIER 

24,5 miliarde 
kWh energie electricăColectivul energeticienilor de la Porțile de Fier se pregătește să încheie ultimul an din actualul cincinal cu realizări remarcabile. Recent, tabloul de comandă a înregistrat o cifră impresionantă ; 24,5 miliarde kWh energie electrică. Atit a pulsat în sistemul energetic național de la punerea în funcțiune a primei turbine și pină astăzi hidrocentrala de pe Dunăre. Adică de peste 22 ori mai mult decit întreaga producție de energie electrică a României anului 1938.
Vești de pe șantiere

BIHOR. Grupul șantierelor de construcții industriale din județul Bihor și-a realizat și depășit sarcinile planului anual de producție. Eforturile colectivelor de muncă de pe șantierele celor 26 de obiective industriale și agrozootehnice s-au materializat prin racordarea la circuitul industrial al județului a noi obiective productive.
CLUJ. Constructorii și montorii Trustului de construcții industriale Cluj — colectiv care a îndeplinit cincinalul cu 5 luni înainte d.e termen — raportează finalizarea sarcinilor ce le-au revenit din planul anual. Pină la sfîfșitul anului ei vor executa lucrări suplimentare în valoare de 22 milioane lei. (Agerpres). 

Au apărut în broșură

HOTĂRÎREA
Marii Adunări Naționale cu privire la politica 

externă a Republicii Socialiste România
APELUL

Marii Adunări Naționale a Republicii Socia
liste România adresat parlamentelor țărilor 
participante la Conferința pentru securitate 

și cooperare în Europa
19 decembrie 1975 Editura politică

de șeful statului român, ministrul sirian a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez El Assad, un cald salut prietenesc. Totodată, oaspeții au formulat aprecieri elogioase asupra celor văzute în timpul șederii lor în țara noastră, asupra realizărilor poporului român.Președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe conducătorul delegației să adreseze, la înapoierea în patrie, președintelui Hafez El Assad un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări, iar poporului sirian prieten urări de noi succese, realizarea unei păci drepte și trainice, pentru a se putea consacra propășirii sale economice și sociale.în timpul întrevederii a fost expri

porturi aeriene, a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea șeicului Sabah Al-Salem Al-Sabah. emirul Kuweitului. Mulțumind pentru întrevederea acordată, oaspeții au împărtășit profunda lor satisfacție de a vizita România.Președintele Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită șefului statului kuweitian un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări.în timpul convorbirii au fost subliniate bunele relații dintre cele două țări. S-a apreciat că deschiderea liniei aeriene directe cu Kuweitul va
REPARAREA TRACTOARELOR 

SI MAȘINILOR AGRICOLE• Stadiul lucrărilorDat fiind faptul că în campania de primăvară majoritatea lucrărilor — pregătirea terenului, semănatul, administrarea îngrășămintelor — se face mecanizat, executarea lor Ia timp depinde de starea tehnică a tractoarelor, mașinilor și utilajelor dm unitățile agricole. Se știe că sezonul rece coincide cu perioada în care mecanizatorii și mecanicii din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii revizuiesc și repară tractoarele și mașinile agricole. Care este stadiul lucrărilor ? Ce măsuri se impun a fi luate ? Din datele centralizate Ia Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că pînă la 20 decembrie in S.M.A. au fost reparate 44 la sută din tractoarele prevăzute. 79 Ia sută din mașinile pentru combaterea dăunătorilor, 62 la sută din semănătorile pentru prăși- toare.. 83 Ia șută din grapele cu discuri. 48 la sută din remorci ș. a. în general, se poate aprecia că față de anul trecut situația este mai bună. Totuși, nu există prea multe motive de mulțumire. Și iată de ce. 

mată satisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană, subjiniindu-se rolul important in dezvoltarea acestor relații al întâlni— rilor, convorbirilor și înțelegerilor dintre cei doi șefi de stat. în acest context s-a relevat că stabilirea liniei aeriene directe între București și Damasc este o expresie a bunelor relații româno-șiriene, o concretizare a înțelegerilor convenite între cei doi șefi de stat, care va permite dezvoltarea în continuare a conlucrării dintre România și Siria și va contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă a ambelor popoare.întrevederea s-a desfășurat _într-o atmosferă cordială, prietenească.

contribui la amplificarea schimburilor româno-kuweitiene. la dezvoltarea relațiilor economice, culturale și in alte domenii, la intensificarea vizitelor și contactelor politice.în cursul întrevederii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. răspunzînd întrebărilor puse de ziariști kuweitienî, participanți Ia zborul inaugural, a reafirmat poziția României cu privire la unele probleme internaționale, îndeosebi la căile de instaurare a unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu.întrevederea a decurs într-o ambiantă cordială, prietenească.

• Măsuri necesareAnul acesta, ținîndu-se seama de volumul reparațiilor ce trebuie efectuate, centrala de specialitate din minister a stabilit un grafic cu sarcini minime decadale, obligatorii pentru stațiunile de mecanizare a agriculturii din toate județele. Or, față de acest grafic, s-au reparat cu 4 000 de tractoare mai puțin, ceea ce echivalează cu o săptămînă de lucru. în S.M.A. din județele Constanța și Vîl- cea s-au depășit graficele întocmite, iar în alte 14 județe — Botoșani, Timiș, Cluj, Teleorman, Suceava și altele — lucrările sint la zi. în stațiunile din majoritatea celorlalte județe, in care agricultura are o mare pondere — Ialomița, Olt, Ilfov, Arad, Brăila, Buzău — lucrările de reparații sînt însă cu mult sub grafic. Avind în vedere că la primul semnal de incepere a lucrărilor în cimp absolut toate tractoarele trebuie să fie în perfectă stare de funcționare, se impune ca. printr-o mai bună organizare a muncii și un efort stăruitor din partea cadrelor din conducerea S.M.A., a specialiștilor și mecanizatorilor, repararea tractoarelor și mașinilor agricole să fie impulsionată, astfel îneît restanțele să fie recuperate în cel mai scurt timp. Sarcina organelor județene de partid și de stat, a organelor agricole este să intervină operativ și eficient pentru eliminarea neajunsurilor manifestate intr-o unitate sau alta. Restanțele aparent mici existente într-o unitate sau alta însumează la nivelul economiei naționale, după cum am văzut, mii de tractoare.Concomitent cu tractoarele, trebuie să fie reparate neîntîrziat și mașinile agricole. Utilajele pentru combaterea dăunătorilor, de pildă, ar trebui să fie gata pînă la sfîrșitul acestui an. Or. față de 6 750 mașini înscrise în grafic, s-au reparat numai 6 420. Lucrările sînt întârziate mai ales în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din ju-
Ion TEODOR
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APROBARE, SATISFACȚIE Șl MINDRIE
pentru politica și activitatea internațională a partidului și statului nostru

Cuvînt ferm 
și drept, de comunistIdeile cuprinse în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Marea Adunare Națională au adus fiecăruia dintre noi, celor din fața cuptoarelor unde se plămădește oțelul sau din halele turbinelor, lucrătorilor de pe ogoare sau cercetătorilor din laboratoare, satisfacția unor succese cu care avem tot temeiul să ne mindrim.Pentru a ne desfășura mai departe munca, pentru a duce la bun sfirșit, sub conducerea partidului, proiectele noastre de viitor, avem nevoie de pace, de liniște. Iată de ce nu ne este și nu ne poate.fi indiferent ce se întîmplă în jurul nostru, în lume. Cu înaltă răspundere, partidul și statul nostru înțeleg să ia parte activă și să contribuie la rezolvarea problemelor care se pun astăzi în fata omenirii potrivit intereselor tuturor popoarelor, ale păcii și progresului. Cred că aceasta este cea mai firească împletire între patriotism și internaționalism — trăsătură fundamentală a politicii partidului nostru.Cît de pătrunzătoare sînt în acest sens cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna parlamentului, prin care arată în modul cel mai deschis — așa cum îl știm și știe întreaga lume — că una din problemele cele mai arzătoare ale zilelor noastre este problema dezarmării și că o parte din fondurile uriașe cheltuite pentru înarmări să fie folosite în sprijinul țărilor mai puțin dezvoltate.Sint cuvinte ferme și drepte, care vădesc o înaltă răspundere, de comunist. Sînt cuvinte pe care le întărim prin munca noastră, prin angajamentul nostru de a produce mai mult și mai bine, prin chemarea pe care, în spiritul Apelului Marii Adunări Naționale. o adresăm muncitorimii din toate țările de a face totul pentru ca mijloacele destinate azi înarmărilor să fie folosite pentru a produce mai multe tractoare $i strunguri, spre binele întregii omeniri.

Gheorghe AVRAM
maistru oțelar,
Întreprinderea de tractoare-Brașov

încredere în rolul 
și capacitatea de 

acțiune a popoarelorExpunerea secretarului general al P.C.R., președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Marea Adunare Națională reprezintă o nouă și luminoasă afirmare a politicii partidului și statului nostru, pusă în slujba intereselor vitale ale poporului nostru și ale cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în lume. Din expunere, ca și din Apelul adresat parlamentelor europene, răzbate o mare încredere în înțelepciunea și capacitatea de acțiune a popoarelor, a forțelor înaintate ale lumii de azi, care sint chemate să determine parlamentele și guvernele să ia măsuri concrete pentru progresul destinderii, consolidarea păcii și securității pe continentul nostru.Știința a demonstrat că este profund eronată ideia, propagată de ideologia imperialistă, după care agresivitatea, violența .și războaiele ar fi inerente naturii umane și. prin urmare, ineluctabile. Este de datoria oamenilor de știință și cultură, așa cum se și subliniază in Apel, de a combate atari idei, de a contribui la clarificarea conținutului umanismului zilelor noastre, axat pe ridicarea demnității și bunăstării oamenilor. precum și de a arăta căile de realizare a acestor obiective pe continentul nostru și in lume.Este un dureros anacronism ca in epoca celor mai mari realizări ale științei și tehnicii să se cheltuiască sume fabuloase și mari resurse intelectuale pentm înarmări, în loc ca aceste mijloace să fie puse în slujba ridicării bunăstării materiale și. spirituale a oamenilor. Iată de ce găsim atât de importantă, de înțeleaptă și plină de răspundere pentru omenire și soarta sa chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu că în fiecare țară să se asigure o largă informare a opiniei publice asupra situației actuale în domeniul înarmărilor, a primejdiei pe care o reprezintă și a consecințelor lor economice și sociale, mobilizindu-se astfel masele populare să acționeze pentru punerea armelor nucleare în afara legii, pentru dezarmare generală.
Prof. dr. docent Alexandru ROȘCA
membru corespondent al Academiei

Europa și armeleîntoreîndu-mă dintr-un mai lung concediu de boală petrecut in sudul Franței, unde am stat la invitația unui editor, bun prieten al țării noastre, am găsit in primul număr al „Scinteii". care mi-a căzut în mînă aici, acasă, expunerea președintelui statului nostru, Nicolae Ceaușescu, ținută la ultima • sesiune a Marii Adunări Naționale la finele anului...Am beneficiat oare din plin de posibilitatea de odihnă, care mi-a fost oferită cu atâta generozitate? Oricît ar căuta un scriitor odihnă și ori unde ar căuta — sănătos sau bolnav, tânăr sau virstnic — liniștea'' nu le-ar găsi in bătrîna noastră Europă, căreia îi aparținem cu toții, cei din Estul și Vestul, din Nordul și Sudul ei. Ne leagă laolaltă și aparținem Europei prin cele mai nobile tradiții spirituale progresiste, umaniste și morale ale noastre, particulare și comune.Cel ce scrie aceste rînduri provine dintr-o generație, care în viata ei a trecut prin focul și pîrjo- Iul a două războaie mondiale, prin incendiile imperialiste, prin actele exaltate ale naționalismului feroce și fascismului bestial — de la arderea pe rug a cărților adevărat europene pînă la genociduri schizofrenice. Infecții morale care, se pare, că vor mai dăinui, chiar dacă mascate sau în taină. încă multă vreme în Europa și în lume, oricit s-ar lupta Rațiunea pentru impunerea legilor ei; vor dăinui atât timp cit pot rivni după armele ucigătoare existente.. Am trecut deci în prima jumătate a acestui secol prin două războaie mondiale, dar sfertul de veac care se încheie acum a cruțat Europa de. conflagrații similare. Așa a fost, într-adevăr. insă precum îmi atrage atenția expunerea ținută de președintele statului în fața Adunării Naționale, această relativă, dar concluzivă liniște ascunde o realitate infernală. Citez — și trebuie să repetăm acest citat în fața conștiinței noastre în permanență, fiindcă aparținem Europei, iar Europa ne aparține și nouă:
Meliusz JOZSEF
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România

(Continuare in pag. a II-a)

Prieteni de nădejde, 
mai mulți ca orieîndIn aceste zile de sfîrșit de an, cînd fiecare bun gospodar își face planul pentru recolta viitoare, expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Marea Adunare Națională ne-a adus bucuria unor roade bogate. Sînt roade obținute in întreaga țară, în agricultură, cît și în fabrici și uzine, dar sînt și. roade ale muncii pe care partidul și statul nostru. în frunte cu iubitul nostru tovarăș Ceaușescu, le-au depus în politica internațională.Aș dori să-mi exprim satisfacția pentru grija permanentă a partidului și statului nostru de a asigura, țării prieteni de nădejde, de a adinei mereu relațiile frățești cu țările prietene, în primul rind, desigur, țările socialiste. Oamenii muncii din țara noastră se simt legați din toată inima de popoarele acestor țâri care, ca și noi, construiesc o viață nouă, socialistă.Nu uităm niciodată că rezultatele noastre sint un sprijin și o încurajare intii de toate pentru țările care au devenit de curînd independente. Deschizind drum prin vizitele președintelui țării. România și-a lărgit mult in ultimii ani colaborarea cu aceste țări, cu toate țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. iar această politică izvorăște din dorința noastră, a poporului român, de a conlucra cu aceste popoare pentru făurirea unui trai bun, liber și fericit. Așa cum pe bună dreptate spunea tovarășul Ceaușescu Ia Marea Adunare Națională, ne leagă în același timp de aceste popoare năzuința de a schimba rinduielile nedrepte care au dus la împărțirea lumii în bogați și săraci, de a face o lume mai bună, de egalitate și dreptate.Atunci cînd Marea Adunare Națională a exprimat aprobarea deplină pentru această politică, de dezvoltare a relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, ea a dat glas gindurilor noastre, ale tuturor românilor, bucuroși că astăzi tara are prieteni de nădejde, mai multi ca oricind.

Gheorghe ZARCU
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Izbiceni-Oit

„Noi? Bună pace“Ca popor mare prin virtute, și nu prin număr, noi am fost învățați de vicisitudinile istoriei să ducem și o politică și diplomație chibzuită, propice păstrării ființei nostre naționale, bine gîndită de domnitori ca Mircea, Ștefan, Mihai, Cuza și nuanțată de diplomați de vocație — de la Nicolae Milescu la Titulescu. Partidul Comunist Român, trezorierul creator al tuturor tradițiilor noastre, duce mai departe aceste moșteniri, în spiritul gîndirii sale consecvent marxist- leniniste, în care se îmbină armonios patriotismul socialist cu internaționalismul. In gîndirea sa, la care își dă contribuția poporul în necontenitul sfat al partidului cu țara, se distinge, pe planul politicii noastre externe, ca și al celei interne, personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, concentrare exemplară a geniului românesc, a virtuților neamului în bunele relații cu toate popoarele lumii. .Ca în dezideratul folcloric, ni se duce vestea peste mări și țări prin acel răspuns pe care Eminescu îl pune în gura lui Mircea, la întrebarea crucială : „Ce vreți voi ?“ „Noi ? Bună pace !“,Acest prestigiu dens al politicii externe pe care o duce România socialistă modernă — așa cum s-a văzut și la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale — are acoperirea în aur a politicii sale interne. De pe platforma realizărilor în dezvoltarea ei economică și socială, România își poate lua dreptul să ceară pace în relațiile interstatale pe plan european și mondial, astfel ca națiunile puse pe fapte mari să fie lăsate să construiască și să o poată face după libera lor voință. Și poate cere, pentru aceasta, pace, renunțarea la forță, lăsarea la vatră a imensului potențial militar uman, măsuri adevărate de dezarmare, distrugerea stocurilor de arme nucleare, desființarea blocurilor militare. Cucerindu-și independența și suveranitatea națională, politică și economică. România are dreptul, are împuternicirea poporului său să ceară, prin personalitatea marelui bărbat de stat Nicolae Ceaușescu, o altă așezare, dreaptă și cinstită, a relațiilor dintre stateNoi, creatorii de frumos, în această țară creatoare de frumusețe, ne declarăm, din adîncul inimii, adeziunea la o politică și un program de dimensiuni ce ne caracterizează și căruia îi vom da. cu toții, viață. Căci, ce dorim noi este pace bună. Adică pace fi dreptate in lume.
AI. ANDRIȚOIU
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APROBARE, SATISFACȚIE $1 MlNORIE 
pentru politica ei activitatea internațională 

a partidului si statului nostru
Buzău: 3000 de tineri 
in cămine muncitorești

Apel vibrant la nn eod etic 
de conduită internaționalaSub semnul coordonatelor majore ale deplinei adeziuni și aprobări fată de liniile directoare ale politicii noastre externe, așa cum au fost ele înfățișate în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezbaterile parlamentului socialist al României au pus, încă o dată, în lumină importanța covîrșitoare pe care tara noastră o acordă promovării și respectării principiilor de drept, echitate și justiție în relațiile internaționale. Din fiecare rînd al expunerii, ca și din cuvîntul deputaților, transpare preocuparea constantă a României pentru înscăunarea trainică în viața internațională a acestor principii.Dintre aspectele multilaterale legate de acest mare imperativ, ca jurist, aș dori să relev însemnătatea pe care România o acordă codificării normelor de relații între state, în lumina exigențelor creării unei noi ordini economice și politice internaționale. elaborării unui Cod de conduită, menit să statornicească drepturile și îndatoririle fundamentale ale statelor, să dea, în ultimă instanță, expresie dezideratului fundamental al vieții internaționale: primatul forței dreptului asupra dreptului forței. Propunerea elaborării unui astfel de cod constituie,

de altfel, una din articulațiile principale ale documentului de poziție prezentat la O.N.U. privind îmbunătățirea și democratizarea activității Națiunilor Unite.Această inițiativă se înscrie armonios în ansamblul activității desfășurate de România pentru generalizarea noilor principii, prin mesajele de pace și înțelegere purtate de președintele republicii pe toate meridianele, prin tratatele de prietenie și Declarațiile solemne semnate cu țări de pe toate continentele, prin pozițiile susținute consecvent In cadrul forurilor internaționale. întreaga această laborioasă activitate tinde spre crearea acelui cadru al justiției și eticii internaționale care să asigure umanității un viitor de securitate, pace, colaborare și bunăstare.Sînt concentrate în acest țel, pe care, de la înalta tribună a Marii Adunări Naționale tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a afirmat din nou cu limpezime de cristal, speranțele și dezideratele unui popor a cărui vocație o constituie pacea, colaborarea, buna conviețuire și omenia în relațiile cu toate celelalte națiuni și popoare.
Prot. unlv. dr.
Dumitru MAZILU

Dreptul sacru la libertateStrălucit model de analiză științifică a realităților lumii contemporane, expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentată în forul suprem legislativ al țării, a fost urmărită și studiată cu atenție de toți militarii unității noastre. Nutrim o puternică mîndrie patriotică față de realismul aprecierilor și limpezimea de cristal a atitudinii țării noastre în principalele probleme ale politicii internaționale.Asemenea tuturor oamenilor muncii, și noi, ostașii, ne exprimăm deplina aprobare față de principiile ferme ce călăuzesc această politică — principiile deplinei egalități în drepturi, respectării Independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la folosirea forței și la amenințarea cu forța. Ne bucură faptul că aceste principii se afirmă tot mai puternic în lume, ca singurele în măsură să asigure colaborarea, destinderea și pacea. Evenimentele ce au loc pe arena internațională stau mărturie amplificării voinței popoarelor de a trăi libere și suverane, de a fi stăpine în propria tară, aceasta fiind o legitate obiectivă a însăși dezvoltării social-isto- rice. Tocmai de aceea partidul nostru subliniază dreptul sacru al libertății popoarelor, imperativul respec

tării principiului suveranității naționale, care este universal valabil și același pentru toate statele, indiferent de mărime sau orinduire socială.Ca militari crescuți și educați de partid, sintem hotărîți să facem totul pentru ca misiunile puse în fața noastră de secretarul general al partidului. pentru întărirea continuă a capacității de apărare să fie îndeplinite întocmai, pentru a fi gata oricînd să acționăm la ordinul patriei, al comandantului nostru suprem, pentru apărarea suveranității țării, a cuceririlor socialiste ale poporului român. Pregătindu-ne cit mai temeinic, vom fi gata, în același timp, să acționăm în colaborare cu militarii armatelor celorlalte țări membre ale Tratatului de la Varșovia, ai armatelor tuturor țărilor socialiste, în apărarea cauzei socialismului și păcii.Concomitent cu perfecționarea continuă a măiestriei ostășești, vom îndeplini exemplar, cu aceeași fermitate, și sarcinile pe care poporul ni le va încredința în noul cincinal în economia națională. Sintem deplin conștienți că edificarea socialismului, ca și apărarea sa, așa cum spunea secretarul general al partidului, sînt două laturi indisolubil legate între ele, sînt cauză și operă a întregului popor.
Maior N. MUSTEȚEA

Europa și armele
(Urmare din pag. I)„Ținînd seama de faptul că în Europa s-a ajuns la cea mai mare concentrare de forțe armate și de armamente. că aici sînt staționate trupe însumînd peste 8 milioane de oameni, peste 45 000 tancuri, peste 15 000 avioane și peste 10 000 încărcături nucleare tactice — deci o forță de distrugere fără precedent în istoria umanității — că bugetele militare ale statelor participante la Conferința gene- ral-europeană însumează peste 80 la sută din totalul cheltuielilor militare pe plan mondial, considerăm că obiectivul central al tuturor statelor este acum abordarea frontală a problemelor dezangajării militare și dezarmării în Europa".Nu trebuie să fii nici scriitor, nici artist, nici savant ca să te copleșească aceste date. Trăim în Europa nu pe „un butoi de pulbere" sau „pe vîrful baionetelor" — cum s-a spus încă, în- tr-un fel naiv, în prima jumătate a secolului nostru, jumătatea celor două războaie fantastice — ci deasupra unui crater de armament nuclear, a cărei realitate groaznică și-a arătat fața ei adevărată la „încercarea" de la Hiroshima ; jelită atît de zguduițor în requiemul marelui poet român. Eugen Jebeleanu, cîntată pe toate meridianele lumii. Deci nimic mai presus pentru noi toți, europenii cu o conștiință umanistă — de orice nație, de orice limbă, de orice credință, filozofie, nuanță ideologică sau sistem social — ca aderarea la acele forțe și puteri politice și sociale, ca sprijinirea, întărirea democratică a acelor forțe care, asemeni guvernului nostru, luptă pentru stăvilirea pericolelor imanente generate de înarmări, pentru blocarea energică a scopurilor imanente ale făuririi armelor nucleare sau nenucleare. Doar armele nu se fabrică „l’art pour l’art", cum se creează unele poezii, inocente și evazioniste, de dragul „poeziei pure"...Da, cred că speranțele într-o Europă mai bună, speranțele Rațiunii și Moralei, ivite încă în fașele antichității eline, cer eforturi supraomenești oamenilor care răspund cu o conștiință umanistă de soarta Europei și a omenirii. Dar cer nu mai puține eforturi celor mulți, despre a căror soartă e vorba. Și aceasta este — trebuie să fie — și o grijă permanentă a noastră, a scriitorilor din toată Europa, deci și a noastră de la noi, de acasă.Aceasta este cheia tuturor problemelor ale umanismului particular și, în același timp, general, al progresului adevărat, în Europa și în lumea întreagă.

i,Dragl părinți,Aflați despre mine, Vasile, că sînt bine și voinic și chiar astăzi mi-am adus bagajele în camera nouă din căminul burlacilor, cel cu 200 de locuri de care vă spuneam în vară că-i dăm zor să-1 înălțăm în curtea fabricii. Cînd o să veniți de Anul nou la Buzău am să vă aduc să vedeți mobila nouă, băile și celelalte. Avem și televizor, și club, unde seara ne petrecem timpul liber. Am să vă mai arăt ferestrele făcute din plastic în secția noastră, care a intrat în octombrie în funcțiune. Ce să mai lungesc vorba, aici este bine șl frumos de ți-e mai mare dragul..."Ne-am îngăduit să „dăm la ziar" un fragment din scrisoarea tînărului operator D. Vasile — de Ia secția ferestre și jaluzele din P.V.C. a întreprinderii de tîmplărie metalică și produse din mase plastice pentru construcții — unul din cei 24 000 de tineri care lucrează în industria buzoiană și pentru ale căror condiții de viață partidul și statul manifestă, ca pentru toți tinerii din țara noastră, o grijă părintească permanentă.„Numai în cursul anului 1975 — ne spu

nea tovarășul Dumitru Ion Dincă, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R. — pentru tinerii muncitori au fost construite 5 cămine confortabile în vecinătatea unităților economice ; au primit astfel de „case" 1 100 nefamiliști. în total, în cincinal, din fondurile statului și ale întreprinderilor, au fost înălțate cămine pentru peste 3 000 de tineri : pe măsură ce unii dintre ei își întemeiază familii, primesc apartamente în noile cartiere ale orașelor Buzău și Rm. Sărat, alți nefamiliști luîn- du-le locul în cămin". După cum este și firesc, tinerii nu au stat cu brațele încrucișate cînd a fost vorba de construirea căminelor pentru ei.„Odată cu începerea lucrărilor de organizare a șantierului, noi, tinerii, am trecut la constituirea a 17 brigăzi de muncă patriotică — ne spunea tovarășul Dumitru Baiu, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea de geamuri. Programele de activitate zilnică au fost coordonate de un comandament special format din membrii comitetului U.T.C. și conducerea șantierului. Fiecare brigadă și-a desfășurat acțiunile conform graficelor întocmite de comanda

ment, in care erau fixate și norme de lucru. într-un scurt bilanț întocmit la finalizarea obiectivului consemnam, între altele : 30 000 ore muncă patriotică, .reducerea cheltuielilor de e- xecuție cu 1 milion de lei. scurtarea termenului de dare în folosință cu o lună..."Tinerii și-au spus cuvîntul și în privința unor soluții constructive. Spre exemplu, din inițiativa lor, la căminul întreprinderii de geamuri fațadele au fost placate cu cărămizi din sticlă cu goluri — produs nou al fabricii, utilizat aici în premieră pe tară. De asemenea, la întreprinderea de tîmplărie metalică și produse din mase plastice pentru construcții, pe lingă ferestrele din P.V.C, — unicat în țară — au mai fost utilizate alte 5 elemente de construcție realizate de curînd în secțiile de producție ale unității.Cincinalul viitor va spori și mai mult zestrea tinerilor muncitori buzoieni. Astfel, numai în cursul anului 1976 vor fi date „la cheie" alte 10 cămine, cu un total de 2 600 locuri.
Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii"

Realizări ale meșteșugarilor 
sătmăreniîndepliniri prevederile cincinalului încă din luna martie, harnicii meșteșugari ai cooperativei „Constructorul" din Satu- Mare au raportat recent și îndeplinirea planului anual, pre- liminîndu-se realizarea, pînă la finele anului, a unei producții suplimentare de peste 30 milioane lei peste sarcinile aferente perioadei 1971—1975. „Ponderea cea mai mare în acest bilanț — ne spune C. Biga, președintele cooperativei — revine activității de prestații construcții pentru populație, atît din orașe, cît și de la sate, de la proiectare (prin studii și măsurători la fața locului) pină la execuția propriu-

zisă a edificiilor proiectate, în majoritate locuințe".Anul acesta au fost proiectate 1 300 de case cu etaj și au fost executate aproape 3 000 lucrări de construcții, conform cerințelor beneficiarilor și ale schițelor de sistematizare a localităților sătmărene.Volumul tot mai mare de lucrări solicitate cooperativei a impus calificarea anuală a unui important număr de constructori în meseriile de zidari, instalatori, electricieni, lăcătuși, tinichigii. timplari. Numărul lor a ajuns la peste 1 000, față de numai 200 ciți erau in 1971. (Octav Grumeza).
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Predeal. Cabana Clâbucet — plecare

Schimbarea buteliilor 
cu gaze lichefiate 

un serviciu public cure poate funcționa 
mai operativOdată cu sezonul rece, pe adresa redacției noastre au sosit o serie de scrisori în care cetățenii ne sesizează diverse neajunsuri întîmpi- nate în procurarea buteliilor cu gaze lichefiate r fie direct de la unitățile de livrare, fie prin intermediul telefoanelor la care răspund centrele de comenzi. Sesizările se referă în special la întîrzierile cu care soiicitanții sînt serviți la domiciliu și la aglomerațiile ce se creează de prea multe ori in jurul unităților de schimb. Pentru a putea răspunde corespondenților noștri, am cerut cîteva explicații factorilor de răspundere din Centrala pentru desfacerea produselor petroliere din București.Cantitățile de gaz lichefiat puse acum la dispoziția publicului din Capitală — stabilite în urma analizelor și sondajelor efectuate de specialiști— ar fi pe deplin suficiente pentru a satisface toate trebuințele populației (pentru bucătărie, nu și pentru încălzirea locuinței!). De ce atunci s-au semnalat aglomerații Ia centrele de distribuție ? Pe de o parte, fiindcă o anume cantitate din buteliile necesare cetățenilor era cumpărată de diferite ateliere meșteșugărești .pentru a le folosi la prelucrarea unor piese și articole industriale (s-au înregistrat situații cind unele dintre aceste unități consumau și 40 de butelii pe săptămînă); pe de altă parte, în unele perioade, mai ales în timpul inzăpe- zirii, mijloacele de transport ale centralei s-au dovedit insuficiente pentru a face față, operativ, cererilor populației. La aceste cauze se adaugă indisciplina unor lucrători de la centrele de distribuție, atit în ce privește respectarea programului, cît și respectarea ordinii de livrare.Am fost informați că în toate cazurile respective, care generau nereguli, au fost luate măsuri corespunzătoare: unităților care foloseau gazele lichefiate în alte scopuri decît cel menajer li s-au redus cotele de butelii ; pentru operativitatea livrărilor, recent, Centrala pentru desfacerea produselor petroliere a fost înzestrată cu un număr sporit de autocamioane: 37 de mijloace auto cu o capacitate de transport de peste 2 820 butelii la o singură deplasare. în ce privește întărirea spiritului de disciplină în rîndul lucrătorilor, se pune accent mai mult pe munca de educație, s-a întărit controlul, iar unui număr de aproximativ 60 de lucrători— ale căror abateri au depășit limitele — li s-au desfăcut disciplinar contractele de muncă ori li s-au a- plicat sancțiuni.

Cele 35 de centre de schimb sînt amplasate armonios pe toată suprafața municipiului, astfel incit să nu fie prea îndepărtate de cetățeni. Totuși, sînt numeroase cererile de comenzi la domiciliu. Ni s-au arătat actele unităților furnizoare de gaze lichefiate și am constatat că marea majoritate a comenzilor telefonice sînt onorate în maximum 3 zile. Totuși, de ce se ivesc nemulțumiri ? în afară de cauzele amintite mai sus (pe cale de a fi rezolvate), multi cetățeni întimpină greutăți la procurarea buteliilor de aragaz chiar înainte de a fi serviți. Cum 1 Cînd vor să comande, nu reușesc să prindă liber numărul de telefon de la centrala de înregistrare a cererilor. Pare greu de crezut, dar am constatat că marca majoritate a solicitanților telefonează — repetat, din diferite locuri, de la birou, de acasă, din oraș, mai mulți membri de familie în același timp — la un foarte restrîns număr de telefoane. Numai 5 sau 6 din numerele de telefon (in special cele vechi) sînt solicitate, celelalte răminînd nefolosite pentru că, probabil, nu sînt cunoscute. De aceea, facem noi, acum, oficiul de a publica tabelul complet al numerelor de telefon Ia care se poate comanda schimbarea buteliei.
Pentru sectoarele 1, 2, 7 șl 8 : 

65 60 90 ; 65 61 40 ; 65 62 40 ;
65 63 90 ; 65 64 40 ; 65 20 80 ;
65 21 45 ; 65 27 35 ; 65 28 45 ;
65 29 45 ; 65 30 30 ; 65 31 40 ;
65 32 40 ; 65 33 95.

Pentru reclamatii: 65 61 45.
Pentru sectoarele 3, 4, 5 și 6 : 

41 33 33 ; 41 15 00 ; 41 34 15 ;
41 35 77 ; 41 36 15 ; 41 15 07 ;
41 15 08 ; 41 15 09 ; 23 88 90 ;
23 88 93 ; 23 88 94 ; 23 88 95 ;
23 88 96 ; 23 88 97 ; 23 88 98 ;
23 88 99.

Pentru reclamatii: 23 84 60.Toate bune. Dar. în ciuda asigurărilor date cetățenilor și organelor de presă care au criticat pînă acum situația de către conducerea centralei, a comanda o butelie reprezintă încă o problemă. Căci, de regulă, mai devreme de trei zile nu poți fi servit. Vom mai reveni, peste citva timp, pentru a consemna în ce măsură situația s-a schimbat în bine.
G. GHEORGHB

Un însuflețitor program de muncă VIAȚA DE PARTID
(Urmare din pag. I)triale, iar mai mult de jumătate din economiile ce se vor înregistra in anul viitor se vor obține prin diminuarea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil, energie și ridicarea gradului de valorificare a resurselor materiale. Dar, așa cum se subliniază în legea planului, sarcinile privind creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție sint minimale. Revine, deci, titularilor de plan îndatorirea de a stabili, prin programe speciale întocmite pe ministere, centrale și întreprinderi, măsuri care să asigure realizarea unor niveluri îmbunătățite la acești indicatori esențiali ai creșterii eficienței economice, față de prevederile din planul pe anul viitor.Creșterea forței economice a țării, a avuției naționale, a venitului național — prin munca noastră a tuturor — stă Ia temelia prosperității întregului popor, a fiecăruia dintre noi. Această pregnantă realitate își găsește o expresie concludentă în prevederile planului din anul 1976, care oglindesc preocuparea constantă a partidului și statului pentru ridicarea _ sistematică a bunăstării materiale 'și spirituale a poporului — obiectiv fundamental al politicii partidului, esența și scopul final al operei de construcție socialistă Pe care o edificăm în țara noastră. Prevederile planului imprimă fondului de consum un ritm de creștere dintre cele mai înalte, în strînsă corelare cu volumul de mărfuri și al serviciilor de care va beneficia populația In perioada următoare. Măsurile luate recent de conducerea partidului în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației își află o deplină reflectare în prevederile planului din primul an al viitorului cincinal, prin crearea de condiții pentru asigurarea integrală a fondului de mărfuri In sortimentele solicitate de oopulație. Trebuie remarcate, de asemenea, fondurile sporite stabilite în planul pe anul 1976 pentru amplificarea construcției de locuințe, pentru învățămînt și ocrotirea sănătății, acțiunile edilitare și gospodărești, pentru alte activități legate de

ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, .Sarcinile de plan care stau In fața poporului, a tuturor oamenilor muncii în anul 1976 sînt, deci, de o amploare deosebită, constituind un în- suflețitor program de lucru. Așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. gl P.C.R. din 16 decembrie a.c., la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, important este acum, cind mai este doar o săptămînă pînă la trecerea la înfăptuirea practică a acestor sarcini, să se încheie toate pregătirile, să se asigure toate condițiile necesare realizării planului, astfel incit din primele zile ale noului an activitatea economică să se desfășoare pretutindeni, in toate unitățile, la nivelul pe care il impun obiectivele dezvoltării economico-sociale a țării. Toate mijloacele muncii politico- educative desfășurate de organizațiile de partid trebuie folosite spre a face cunoscute prevederile planului pe anul 1976, pentru ca în fiecare întreprindere, toți muncitorii, inginerii și tehnicienii să înțeleagă in toată profunzimea esența sarcinilor ce le revin, natura și importanța îmbunătățirilor calitative. de eficiență și modalitățile practice, concrete, de realizare a lor încă din primele zile ale anului viitor. Concomitent, cu participarea largă a muncitorilor, specialiștilor și inginerilor, trebuie aprofundate și completate programele de măsuri pentru creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție, pentru utilizarea Intensivă a capacităților de producție ș.a., stimulindu-se puternic inițiativa și spiritul lor gospodăresc în identificarea și valorificarea de noi rezerve și posibilități.Cu conștiința de a se ști făuritorii tuturor realizărilor prezente și viitoare, puternic însuflețiți de perspectivele mărețe ce le deschid noul cincinal, planul pe 1976, in mod sigur, toți oamenii muncii iși vor consacra fără preget întreaga energic și capacitate creatoare pentru transpunerea prevederilor lor în viață, asigurînd parcurgerea unei e- tape importante în înfăptuirea Directivelor Congresului al XI-lea al P.C.R., a obiectivelor privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Realitățile din județul Timiș — ea și cele din întreaga țară — arată însemnătatea deosebită pe care a avut-o și o are aplicarea Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie cu privire la îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate. Pentru realizarea obiectivului fundamental urmărit prin prevederile de ansamblu ale acestui document de cea mai mare însemnătate — creșterea rolului conducător, al organizațiilor de partid de la sate, concentrarea unitară a eforturilor comuniștilor care trăiesc și muncesc în mediul rural spre problemele producției agricole, bunei gospodăriri și dezvoltări economico-sociale a satelor, au avut o însemnătate deosebită ședințele comitetelor de partid comunale cu activul, urmate de adunările generale ale organizațiilor de bază din unitățile agricole, consacrate a- nalizării și stabilirii sarcinilor cor»£ crete ce le revin în lumina cuvîntă- rii tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la Plenara din 21—22 iulie cu privire la realizarea obiectivelor mari ce revin agriculturii atît în prezent, cît și în anii viitori.Dintre numeroasele aspecte ale muncii de partid de la sate, am vrea să ne oprim în rîndurile de față îndeosebi asupra însemnătății pe care o prezintă crearea unor organizații mari, puternice. In prezent. în comunele și satele județului Timiș își desfășoară activitatea peste 35 000 de comuniști — din care mai bine de 20 000 în cooperativele agricole de producție — cuprinși în circa 400 de organizații de bază. Numărul organizațiilor de bază cu un efectiv pînă la 10 membri a scăzut cu mai mult de 60 la sută. Prin înlăturarea dispersării forțelor în numeroase organizații de bază mici, cu o sferă de preocupări limitată. s-a creat cadrul organizatoric pentru a antrena țoale forțele umane din mediul rural la rezolvarea sarcinilor de producție din agricultură și dezvoltării edilitar-gospodărești a satelor.în prezent, comitetele comunale, comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază din unitățile a- gricole în marea lor majoritate își propun obiective concrete de acțiune, cu termene și responsabilități precise, în care s-au materializat, în lumina hotărîrilor 

organelor superioare de partid, propunerile comuniștilor vizînd îmbunătățirea întregii activități politice, economice și sociale. Așa, de pildă, în programele elaborate de organizațiile de partid ale C.A.P. din comunele Cenad, Margina, Mașloc, Voi- teni și altele s-au prevăzut măsuri privind îmbunătățirea preocupării pentru mai buna gospodărire și folosire a fondului funciar, introducerea și extinderea mecanizării lucră-

COMITETUL COMUNAL DE PARTID

In fața unor noi răspunderi
rilor în zootehnie, întărirea ordinii și disciplinei la nivelul fiecărei formații de lucru etc.Primele rezultate ale concentrării unitare a eforturilor comuniștilor care trăiesc Ia sate s-au concretizat în participarea mai intensă a locuitorilor la executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole, strîngerea și depozitarea recoltei, executarea însămîn- țărilor de. toamnă și a arăturilor adinei făcîndu-se mai devreme și în condiții superioare anilor precedenți. în comunele Variaș, Cenei, Lovrin. Cărpiniș, Topolovățu-Mare. Recaș. Făget. Boldur și altele, comuniștii, indiferent de locul de muncă, în frunte cu secretarii comitetelor comunale de partid. locțiitorii acestora, vicepreședinții consiliilor populare, directorii de școli și alte cadre de conducere au participat activ, încadrați în formații de lucru, avînd repartizate loturi în acord global, la executarea lucrărilor din campania de toamnă. Ca urmare directă a îmbunătățirii structurii organizațiilor de 

partid de la sate, am putea spune că în această toamnă au participat pentru întîia dată, alături de cooperatori și mecanizatori, un mare pumăr — circa 16 000 — de angajați dîn unitățile economice și instituțiile locale, cadre didactice, lucrători de la consiliile populare, care muncesc și trăiesc în comunele respective.Practica cotidiană a confirmat din nou un adevăr ce nu poate fi contestat : o structură organizatorică bine 

gîndită nu determină de la sine o muncă eficientă. Astfel, in unele comune, — ca urmare a unor lipsuri în munca de îndrumare și control — forțele n-au fost repartizate întotdeauna în mod chibzuit. în funcție de importanta și gradul de prioritate ai unor lucrări agricole și nu s-a instituit un control riguros asupra îndeplinirii măsurilor stabilite.Activitatea organizațiilor de partid de la sate a constituit. în mai multe rînduri, obiectul unor analize în biroul și secretariatul comitetului județean de partid, măsurile stabilite cu aceste prilejuri urmărind consolidarea acestor organizații, creșterea capacității lor de organizare și mobilizare, a sferei lor de influențare in rîndul tuturor categoriilor de locuitori din mediul rural, participarea lor tot mai activă la soluționarea eficientă a multitudinii de probleme ce interesează obștea și, în primul rînd, a celor economice.Pe baza învățămintelor desprinse din activitatea de pînă acum și în concordanță cu sarcinile actuale și de 

perspectivă ce stau în fața agriculturii, comitetele comunale, comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază din unitățile agricole au cuprins în planurile lor de muncă obiective concrete pentru perioada de iarnă. La loc de frunte se află transpunerea în viață a sarcinilor stabilite cu prilejul dezbaterilor din recentele adunări de partid de dări de seamă anuale — sarcini privind îmbunătățirea activității în domeniul vieții in

terne de partid, al activității economice din unitățile agricole și, îndeosebi, în zootehnie, sector în care se înregistrează încă rămîneri în urmă. O altă problemă prioritară o constituie mobilizarea unor largi forțe la executarea lucrărilor de hidroameliorații în conformitate cu prevederile programului județean de îmbunătățiri funciare. în acest sens, sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de partid, in toate localitățile s-au întocmit programe detaliate pe genuri de lucrări, cu termene de execuție, prevăzîndu-se volumul de muncă ce trebuie realizat de fiecare locuitor, astfel ca odată cu declanșarea lucrărilor agricole de primăvară ale anului 1976, primul an al noului cincinal, importante suprafețe de teren să fie redate circuitului agricol cu un potențial productiv ridicat.în planurile de muncă ale organelor de partid de la sate figurează, de asemenea, obiective și măsuri privind desfășurarea învățămîntului agrozootehnic de masă, a cursurilor de calificare din I.A.S. și S.M.A., precum și a unor cicluri de expuneri 

șl conferințe cu o tematică varia . Spre deosebire de anul trecut, în p, zent, ca rezultat al îmbunătăți, structurii organizatorice, toate aces forme de pregătire politică și profesională, de răspindire a cunoștințelor științifice și de cultură generală, în general, întreaga activitate cultural- educațivă se desfășoară la un nivel mai ridicat datorită angajării directe în desfășurarea tuturor acestor acțiuni a profesorilor și învățătorilor, a altor cadre competente, în calitatea lor de membri ai organizațiilor de partid, care organizează, îndrumă și răspund de aceste activități.In atenția comitetului județean de partid va sta și în continuare grija pentru acordarea unui sprijin permanent tuturor organizațiilor de partid din mediul rural, în vederea îndeplinirii de către acestea, cu competență și înaltă responsabilitate, a marilor sarcini ce revin comuniștilor, tuturor locuitorilor satelor, în ridicarea producției agricole, a nivelului de civilizație materială și spirituală al fiecărei localități. Vom organiza, pe zone, schimburi de experiență și dezbateri pentru generalizarea celor mai eficiente forme și metode de activitate, astfel ca la nivelul fiecărui organ de partid de la sate să se încetățenească un stil de muncă dinamic și eficient. De asemenea, cu prilejul apropiatei instruiri anuale a activului de partid, vom acorda o atenție sporită înarmării secretarilor de partid de la sate cu sarcinile majore ce stau în fața organizației județene de partid în cincinalul viitor și în anul 1976 în toate domeniile și, îndeosebi, în agricultură, precum și cu căile și modalitățile de acțiune pentru înfăptuirea lor exemplară.Rezultatele obținute pînă în prezent ilustrează elocvent că organizațiile de partid de la sate au înțeles sensul fundamental al măsurilor de îmbunătățire a structurii organizatorice, al indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu și ne dau garanția că și în viitor vor reuși să-și exercite rolul lor de conducător politic sl de mobilizator al tuturor forțelor din mediul rural la înfăptuirea politicii partidului în agricultură, la înflorirea satelor timișene.
Trifon DARIE
secretar al Comitetului Iudețean 
Timiș al P.C.R.
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PROCENTELE 1 "
CREȘTERII

față de

Principalii indicatori ai 
dezvoltării economico-sociale 

a României in anul 1976

Prin realizarea nivelului prevăzut, de 641 miliarde lei. producția globală industrială a tării va fi în anul viitor de peste 35,5 ori tnai mare fată de aceea din anul 1938. Iată deci ce înseamnă continuarea cu fermitate a industrializării socialiste a țării, dezvoltarea In ritmuri înalte a industriei noastre. Cum se vor obține creșterile de producție industrială din 1976, comparativ cu 1975 ? în primul rind. prin utilizarea intensivă a capacităților de producție : anul viitor, aproape jumătate din sporul producției industriale trebuie să se realizeze pe seama capacităților e- xistente la sfirșitul acestui an. în al doilea rind, prin punerea in funcțiune, la termen și chiar mai devreme, a celor 300 de noi capacități industriale mai importante.Să vedem în ce se concretizează practic creșterea cu 10.2 Ia sută a producției globale industriale. Față de ceea ce s-a planificat în 1975, in primul an al noului cincinal se prevăd CREȘTERI de un miliard kWh energie electrică, 870 000 tone oțel, motoare electrice însumind 550 MW, mijloace de automatizare în valoare de 500 milioane Iei, 1 500 tractoare, 7 000 autoturisme de oraș, nave maritime insumind o capacitate de 26 000 tdw, 317 500 tone îngrășăminte chimice (100 la sută substanță activă), 35 000 frigidere, produse tricotate în valoare de 1,573 miliarde lei, 39 000 tone zahăr ș.a. Este limpede că în acest fel industria noastră socialistă își sporește substanțial contribuția la dotarea tehnică superioară a economiei naționale, la exportul țării, la satisfacerea cerințelor privind ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Ca urmare a realizării sporurilor de producție planificate, dezvoltării în continuare în ritmuri mai rapide a metalurgiei, construcțiilor de mașini și chimiei, ponderea acestor ramuri in producția industrială va ajunge la peste 56 la sută.Demn de remarcat este și faptul că în primul an al „cincinalului revoluției tehnico-științifice", potrivit programului de asimilare, circa 11 la sută din valoarea producției industriale urmează să se realizeze în 1976 pe seama produselor noi și modernizate.

Indicatorii Nivel absolut
Creștere 

preliminată 
iată de 1975 

- %

1. Producția globală indus
trială — mid. lei 641,0 110,2

2. Producția globală agri
colă — mid. lei 108,3-119,3 115-126,6

3. Volumul transportului 
intern de mărfuri — mid. 
tone km 84,2 105,8

4. Volumul Investițiilor în 
economia națională*) — 
mid. iei. 159,5 119,4
din care:
Volumul lucrărilor de 
construcții-montaj 69,3 121,6

5. Volumul total al comer
țului exterior — mid. lei 
valută 60,7 117,8

6. Desfacerile de mărfuri 
cu amănuntul prin co
merțul socialist—mid. lei 154,8 110,0

7. Prestări de servicii pen
tru populație — mid. lei 31,5 113,8

8. Numărul mediu de per
sonal — mii 6 655 105,6

9. Productivitatea muncii 
în industria republica
nă — lei 254 500 108,5

10. Venitul național—mid. lei 400,0 110,5
11. Veniturile totale reale 

pe locuitor — lei lunar 1 030-1 035 108-108,5•) Inclusiv rezerva pentru obiectivele de Investiții care nu au indicatorii tehnico-economici aprobați.

Producția 
agricolă

11 INDICATORI 
din Legea 

pentru adoptarea 
planului 

national unic 
de dezvoltare 

economico-socială 
a Republicii 

Socialiste 
România 

pe anul 1976

Creșterea cu 15—26.6 la sută a producției globale agricole in anul viitor — ritm fără precedent in istoria construcției socialiste din țara noastră — va determina un veritabil salt calitativ in dezvoltarea de ansamblu a agriculturii românești. Se prevede ca, in condițiile unui an agricol normal, să se obțină o producție de cereale boabe record, totalizind 20,57 milioane tone. Numai sporul producției prevăzut pentru anul viitor, comparativ cu producția medie înregistrată în anii actualului cincinal, este aproape egal cu întreaga producție de cereale boabe obținută în anul 1950.Pentru realizarea exemplară a sarcinilor deosebit de mobilizatoare ce revin unităților agricole, încă din primul an al viitorului cincinal, partidul și statul nostru au inițiat, în spiritul prevederilor Congresului al XI-lea, un amplu program de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-materiale a agriculturii : anul viitor agricultura va fi dotată cu 14 000 tractoare — adică de 3,5 ori mai mult decît întreaga dotare cu tractoare a României burghezo-moșierești din anul 1938 — cu 5 100 combine autopropulsate, precum și alte mașini și utilaje agricole. Vor fi amenajate pentru irigații alte 150 mii ha, iar pe 222 mii ha vor fi executate, din fondurile statului, lucrări de desecări ; combaterea eroziunii solului se va realiza pe alte 127 mii ha.Fonduri importante sînt destinate, de asemenea, pentru extinderea chimizării producției ; anul viitor, agricultura va beneficia de 1 454 mii tone îngrășăminte chimice în substanță activă.O atenție deosebită va fi acordată și dezvoltării producției zootehnice, a cărei pondere in producția agricolă va ajunge la 45 la sută ; sporirea efectivelor de animale se va realiza concomitent cu îmbunătățirea simțitoare a acțiunii de selecție a raselor ; va spori simțitor ponderea animalelor și păsărilor crescute în sistem industrial.
3 Transporturile 

de mărfuri

Transporturile — acest „sistem circulator vital" al economiei naționale — vor cunoaște in anul 1976 o nouă și puternică dezvoltare. Creșterile sint mobilizatoare, dar și baza materială a transporturilor va fi substanțial sporită. Așa cum se desprinde din legea planului pentru anul viitor, transporturile iși vor mări dotarea cu 137 locomotive Diesel și electrice, 5 000 vagoane de marfă, peste 6 900 autovehicule de mărfuri, 1 500 remorci, nave maritime insumind 289 000 tdw, 3 aeronave mediu curier. Concomitent, se vor moderniza 286 km drumuri de trafic intens și' se vor aplica imbrăcăminți as- faltice ușoare pe 1130 km drumuri cu trafic mai redus.Creșterea volumului de mărfuri transportate corespunde dezvoltării producției industriale și agricole, înfăptuirii programului de investiții, cerințelor șantierelor care împînzesc țara. Pentru realizarea acestor sarcini se va pune accentul pe îmbunătățirea indicilor de utilizare a mijloacelor de transport, pe aplicarea unui ansamblu de măsuri preconizate in legea planului pe anul 1976. Productivitatea muncii pe o persoană încadrată in transporturile feroviare, de pildă, va fi de 547 700 tone kilometri convenționali, cu aproape 10 la sută mai mare decit 

nivelul planificat în 1975. în același timp, asemenea sarcini sporite vor fi îndeplinite prin realizarea în bune condiții a investițiilor alocate transporturilor și telecomunicațiilor, în valoare de 14,7 miliarde Iei,Obiectivele din anul viitor în domeniul transporturilor de mărfuri se vor înfăptui de acest harnic detașament al clasei noastre muncitoare în condițiile unor exigențe sporite, ale creșterii eficienței economice. Am amintit cu cit va trebui să se mărească productivitatea muncii. Costul maxim la 1 000 tone-kilometri convenționali— un alt factor de sporire a eficienței economice— va fi de 131,7 lei în transporturile feroviare. Mai rapid, mai ieftin, în deplină siguranță a circulației — iată deviza lucrătorilor din transporturile de mărfuri, care în anul 1976 va fi tradusă în viață în paralel cu buna gospodărire a combustibililor și energici, resurse de preț ale țării.
4 Volumul

investițiilor

în 1976, România socialistă va începe un program de investiții deosebit de vast și complex ; în viitorul cincinal vor fi realizate investiții In valoare de aproape 1 000 miliarde lei, adică cu 14 la sută mai mult decit s-a investit în deceniul 1966—1975. Anul viitor vor fi investite în economia națională 159.5 miliarde lei, deci mai mult cu aproape 26 miliarde lei față de nivelul atins în acest an, ceea ce reprezintă o majorare a activității de investiții cu 19,4 la sută. Privind în urmă, observăm că sporul investițiilor din anul viitor aproape egalează întregul volum al investițiilor din economia anului 1960.Volumul sporit de investiții din anul viitor asigură lărgirea și modernizarea bazei productive a țării cu alte 355 capacități de producție mai importante, din care 300 industriale și 55 agrozootehnice și de îmbunătățiri funciare.Asigurarea unei eficiențe economice înalte constituie direcția fundamentală a politicii de investiții în anul viitor ; circa 83 la sută din volumul investițiilor au fost îndreptate spre dezvoltarea producției materiale, spre construirea de obiective industriale, în măsură să asigure sporuri cît mai mari de producție și venit național,. un puternic progres economic și. social. La rîndul lor, peste 67 la sută din volumul investițiilor destinate acestui sectpr au fost orientate spre dezvoltarea bazei tehnico-materiale a industriei. Astfel, industria își va consolida și mai mult rolul conducător în economie, în Creșterea rapidă a productivității muncii sociale, a venitului național — bază trainică a creșterii continue a nivelului de țrai al întregului popor.O atenție sporită se va acorda anul viitor și investițiilor social-culturale : fondurile destinate numai construcțiilor de locuințe totalizează a- proape 13 miliarde lei — echivalentul tuturor fondurilor de investiții alocate de stat în anul 1955.
Comerțul 
exterior

Priviți ritmurile de creștere din tabloul cu principalii indicatori ai dezvoltării economico- sociale a României in anul 1976 : volumul total al comerțului exterior va înregistra unul dintre ritmurile superioare de creștere. Se creează astfel moi condiții pentru o participare mai activă și eficientă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale pe plan mondial — participare necesară pentru realizarea programului de dezvoltare economică a țării, pentru sporirea venitului național și creșterea nivelului de trai al poporului.în centrul atenției tuturor factorilor cu responsabilități în acest domeniu va sta producția destinată exportului. Pe ce bază vor fi realizate sarcinile sporite privind exportul în anul viitor? Pornindu-se de la orientările date de secretarul general al partidului referitoare la îmbunătățirea structurii fondului de mărfuri destinat pieței' externe, se va avea în vedere, cu deosebire, exportul produselor industriei constructoare de mașini și chimiei — produse care valorifică superior resursele, materiale și de muncă ale țării, cu grad înalt de prelucrare, tot mai competitive și care încorporează în principal muncă de concepție, de creație tehnico-științifică. Importurile, riguros drămuite, vor asigura materiile prime și materialele necesare producției, precum și utilajele care nu pot fi realizate în țară.Prevederile din legea planului referitoare la comerțul . exterior sint foarte importante. Concomitent cu asigurarea unui export dinamic și eficient, a Unor importuri temeinic fundamentate, în cadrul relațiilor noastre economice externe o amplă dezvoltare va cunoaște în noul an cooperarea economică, industrială și tehnologică. Partenerii, de comerț exterior ? Schimburile și. cooperarea economică cu toate țările socialiste vor continua să dețină ponderea principală în comerțul nostru . exterior. Un rol tot mai important. îl vor aveai schimburile și cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din Africa, Asia, America Latină și Europa. După cum, în concordantă cu principiile coexistenței pașnice și necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii. România va dezvolta relații cu toate țările lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate. > 
Mărfuri 
in comerț

în ansamblul măsurilor de creștere sistematică a nivelului de trai al întregului popor, o atenție deosebită va fi acordată anul viitor majorării

volumului desfacerii de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist, prevăzîndu-se în acest sens o creștere de 10 la sută, ceea ce echivalează cu un spor de produse în valoare de cirqa 14 miliarde lei ; adică tot atît cît reprezenta în anul 1950 întreg volumul vinzărilor de mărfuri prin comerțul de stat și comerțul particular.Remarcabil este, totodată, faptul că extinderea rapidă a volumului desfacerilor de mărfuri va fi însoțită anul viitor de aplicarea fermă a unui vast program de măsuri, de natură să asigure perfecționarea Substanțială a activității în acest domeniu esențial pentru viața cetățeanului. Astfel, vor fi Întreprinse măsuri energice pentru asigurarea diversificării sortimentale și ridicării calității produselor destinate consumului populației ; îmbunătățirea structurii stocurilor din comerț — în cadrul resurselor planificate — pentru ca acestea să contribuie activ la realizarea sarcinilor de desfacere și aprovizionare a populației ; livrarea integrală și ritmică a produselor alimentare, textile, încălțăminte, mobilă, a produselor de uz casnic și gospodăresc, a articolelor electrotehnice și articolelor pentru copii, în cantitățile și sortimentele prevăzute în plan ; ridicareă nivelului calitativ al activității din alimentația publică ; mai buna repartizare de către organele comerțului interior a fondului de marfă pe județe, cu stabilirea sarcinilor pe luni la produsele de bază, în vederea aprovizionării continue a populației.în acest sens, partidul a trasat sarcini precise Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație, care poartă răspunderea îndeplinirii acestui important capitol al planului național unic de dezvoltare economico-socială.
Servicii pentru 
populație

Dezvoltarea activității de prestări de servicii, factor de influențare a nivelului de trai al populației, se înscrie ca un obiectiv important al prevederilor planului pe anul viitor. Este cunoscut faptul că producția materială singură nu poate satisface toate necesitățile în continuă creștere și diversificare ale oamenilor muncii. Un rol foarte important revine dezvoltării intense a serviciilor pentru populație.Reflectînd măsurile luate nu de mult de conducerea partidului în acest domeniu, planul pe anul 1976 prevede sporirea volumului prestărilor de servicii pentru populație intr-un ritm superior atît celui de creștere a veniturilor totale reale pe locuitor, cît și a desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist. Se va intensifica lărgirea gamei serviciilor, se va îmbunătăți repartizarea judicioasă a unităților de servicii pe teritoriul țării, se va ridica în mod substanțial calitatea serviciilor pentru populație. Concret, va spori volumul serviciilor prestate de unitățile Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, de cooperativele meșteșugărești, de cooperativele de consum, de unitățile Ministerului Turismului ș.a. Organele care au răspunderi in acest domeniu vor acționa pentru satisfacerea în condiții mai bune a solicitărilor populației determinate de utilizarea unui număr sporit de bunuri tehnice, de folosință îndelungată, activitatea de spălâtorie-curățătorie chimică și vopsitorie, prestările in construcții, reparații la domiciliu etc., etc. Și pe această cale, unitățile respective vor contribui la ridicarea gradului de confort al vieții tuturor celor ce muncesc.
Numărul mediu 
de personal

Dezvoltarea în ritm rapid a întregii economii naționale, punerea în funcțiune a sute și sute de noi obiective industriale asigură crearea în cursul anului viitor a unui mare număr de noi locuri de muncă. Se estimează că numărul de personal pe ansamblul economiei va ajunge în anul 1976 la 6 655 mii lucrători, ceea ce va reprezenta o majorare cu 5,6 la sută față de nivelul mediu atins în anul curent.Deosebit de semnificativ este faptul că majorarea numărului de personal din economie se realizează nu oricum, ci, mai temeinic ca ori- cînd, sub imperativul creșterii nivelului de calificare. Aproape în totalitatea sa. noua forță de muncă atrasă în economie va parcurge în prealabil forme adecvate de calificare, în măsură să asigure integrarea sa rapidă la noile locuri de muncă. Astfel, se prevede ca cei 315 750 muncitori calificați, care vor păși anul viitor pragul unităților economice, să fie absolvenți ai învă- țămîntului profesional, tehnic și liceal de specialitate sau ai cursurilor de calificare și de specializare postliceală de scurtă durată.Extinderea mecanizării, chimizării, irigațiilor în anul viitor va determina implicit ridicarea gradului de profesionalizare și a forței de muncă, agricole, ceea ce va însemna încă un pas înainte pe linia perfecționării diviziunii muncii din agricultură, ridicării condiției sociale a țăranului.Ridicarea generală a nivelului de pregătire a muncitorilor se va răsfrînge pozitiv nu numai pe planul satisfacțiilor personale ale fiecărui ornai muncii — lucru deloc de neglijat în contextul împlinirii personalității umane — cît, mai ales, pe cel al creșterii eficienței economice a întregii activități.
Din contextul Legii pentru adoptarea planului național unic de dezvoltare econo- mico-sociala a Republicii Socialiste România pe anul 1976, publicată în „Scinteia" (duminică 21 decembrie), am extras tabelul introductiv care oferă o imagine cuprinzătoare asupra creșterii economiei noastre în primul an al viitorului cincinal, comparativ cu anul in curs.Am încercat, atît. cit ne-a permis spațiul acestei pagini de ziar, să punem in evidentă șl sa explicam principalii indicatori, pentru a sugera o imagine cît mai completă asupra ceea ce va însemna in anul viitor dezvoltarea țării noastre pe drumul socialismului multilateral dezvoltat. Precizăm că unele din cifrele folosite în comentariile explicative nu sint incluse in textul legii ; ele rezultă din calcule proprii bazate pe indicatorii generali cuprinși in Legea planului național unic de dezvoltare economico-socială, precum și pe realizări din anii trecuți.

Paginâ realizată de
Ioan ERHAN, Petre NEDEECU

Productivitatea 
muncii

De la bun început — o precizare : sarcinile privind creșterea productivității muncii în anul 1976 sint minimale. Ca indicator sintetic al creșterii eficienței economice, al vredniciei și priceperii gospodărești, în anul viitor, forța productivă a muncii pe o persoană încadrată Va fi de 254 500 lei în industria republicană și de 102 500 lei în activitatea de construcții-montaj. Cît de important este să se asigure îndeplinirea și depășirea acestor prevederi. ale planului rezultă și din faptul că, in anul viitor, peste 70 la sută din sporul producției industriale a țării trebuie să se obțină tocmai pe seama creșterii productivității muncii. în „bătălia" pentru cîști— garea fiecărui procent de sporire a randamentului muncii trebuie cuprinși toți lucrătorii, trebuie mobilizate toate forțele. Efectele pozitive ? Anul viitor, un procent de creștere a productivității muncii va reprezenta un spor de circa 6 miliarde lei producție industrială, cu a- proape un miliard de lei mai mult decit în acest an — față de 2,7 miliarde lei în 1970 șt numai 1,5 miliarde Iei in anul 1965.Căile de acțiune sînt numeroase: modernizarea continuă a activității productive, perfecționarea tehnologiilor de fabricație (în anul viitor, de e- xemplu, se prevăd introducerea și extinderea a 158 de tehnologii avansate), organizarea superioară a producției, introducerea pe scară largă a mecanizării și automatizării, folosirea eficientă a timpului de lucru, disciplină riguroasă în toate unitățile, ridicarea calificării lucrătorilor.
Venitul 
național

Expresia cea mai sintetică a eforturilor depuse pentru dezvoltarea rapidă a economiei naționale și ridicarea eficienței economice a producției materiale o constituie creșterea venitului național. Este îmbucurător faptul că în anul viitor se preconizează realizarea unui ritm deosebit de alert de creștere a venitului național — de 10,5 la sută — ceea ce asigură un spor absolut la venitul național de circa 38 miliarde lei.Se cuvine subliniat faptul că ritmul de creștere a venitului național prevăzut pentru anul viitor este superior nivelului stabilit prin Directivele Congresului al XI-lea — de 9—10 la sută — ceea ce evidențiază încă o dată preocuparea întregii noastre națiuni de a mobiliza mai intens toate resursele materiale, tehnice și umane de care dispune în vederea creșterii mai rapide a bunăstării materiale.Această preocupare se dezvăluie și mai limpede dacă vom compara ritmul de creștere a venitului național cu cel al produsului social stabilit în Directivele Congresului al XI-lea — 8—9 la sută. Ce va însemna, de fapt, creșterea in ritm mai rapid a venitului național decît a produsului social ? Evident, o asemenea corelație dovedește capacitatea economiei noastre de a asigura reducerea cheltuielilor materiale de producție, creșterea susținută a productivității muncii, ridicarea nivelului calitativ al producției ș.a.Tocmai creșterea rapidă a venitului național asigură resursele materiale și bănești necesare pentru înfăptuirea în anul viitor a unui mare volum de investiții, cît și pentru inițierea unor noi măsuri de creștere a nivelului de trai al întregului popor.
Veniturile reale 
pe locuitor

Tot ceea ce construim, tot ceea ce înfăptuim în țara noastră are ca unic scop — cum se desprinde cu pregnanță din legea planului pe anul 1976 — ridicarea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a poporului. în aceasta constă țelul suprem, finalitatea întregii politici a partidului nostru, iar un indicator sintetic al îmbunătățirii nivelului de trai al oamenilor muncii constă în creșterea veniturilor totale reale pe un locuitor.Izvorul creșterii veniturilor totale reale pe locuitor îl reprezintă sporirea retribuției medii nominale lunare care, in anul 1976, va fi de 2 025 lei, retribuția reală crescînd cu 8—8,7 Ia sută față de realizările preliminate pe anul 1975. Fondul de retribuire va ,V>suma 173,3 miliarde lei, fiind mai mare cu aproape 19 miliarde lei față de nivelul planificat pentru anul în curs. Se vor mări sistematic și veniturile reale ale țărănimii provenite din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile personale ; calculate pe o persoană activă, ele vor crește cu 9—12 la sută comparativ cu realizările preliminate pe anul în curs.Dar creșterea veniturilor totale reale pe locuitor va avea, loc in anul viitor și prin sporirea fondurilor sociale de consum — volumul cheltuielilor social-culturale ale statului urmind să însumeze circa 57 miliarde lei, revenind pe o familie 8 200 lei, față de 7 500 lei în 1975.



PAGINA 4 SCINTEIA - miercuri 24 decembrie 1975

Am petrecut, cu mult folos, o zi întreagă, cutreie- rînd zonele comerciale ale Craiovei. La universalul din centru — rafturile abia mai suportau greutatea mărfurilor, vînzătorii și vînză- toarele stăteau smirnă în fața clienților, iar șefii magazinului se învîrteau ca sfîrlezele. Am întrebat în treacăt pe unul cît încasează unitatea pe zi, iar el— minte isteață— a răspuns că lioane pe an.Știam de ani str. Unirii, pe la mijlocul ei, are într-o parte o altă cale de acces, care nu era nici stradă, nici ulicioară și nici gang. Era o înfundătură strimtă între case. Am trecut pe-acolo. Acum e pasaj comercial !Cu ani în urmă, plîngeau craiovenii cartierul Craiovița altele că la parterele lor blocuri de locuințe nu erau destule spații comerciale. Am trecut acum prin cartierele mărginașe ale Craiovei și am găsit deschise, recent, sumedenie de magazine.Sub cantina întreprinderii „Electroputere" se afla mai demult un spațiu construit, dar neutilizat, atit de mare îneît putea folosi drept garaj comunal. Acum, acolo, a apărut o „Alimentară" cu autoservire.Pe străzile Craiovei, fie ele mari, fie mici, se practică un foarte activ comerț. Prin fața magazinelor „Gospodina" stăruie arome culinare, iar liniile de servire sînt înțesate cu produse care ademenesc trecătorii. Pe scurt, atmosfera comercială a orașului ne-a apărut mai proaspătă, primenită parcă de un ventilator în rotație mare și cu palete lungi.Cu gîndul la Informații mai ample, ne-am îndreptat atunci spre primărie. Iar primarul, tovarășul Vasile Bulucea — despre care aflasem că și-a făcut un obicei din a începe ziua de muncă în piețe și magazine, controlînd nemijlocit aprovizionarea și comerțul— ne-a așezat ,în față o a- gendă de lucru din care reproducem ad-litteram......20 martie 1975 : ședință de analiză a Comitetului e- xecutiv al Consiliului popular municipal Craiova. La ordinea de zi un singur punct : Cum decurge achiziționarea de mărfuri pe teritoriul orașului.
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CARNET MUZICAL

...28 iunie 1975 : sesiune a consiliului popular municipal. între problemele analizate : Măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării populației....4 iulie : sesiune a consiliului popular municipal, între problemele analizate : Noi măsuri pentru perfecționarea aprovizionării....13 septembrie 1975 : ședință comună, cu toți factorii de răspundere de la municipiu și județ. La ordinea zilei : Cum sînt îndeplinite măsurile luate de-a lungul anului pentru

spuneau primarul orașului și specialiștii locali — e un act de mare răspundere, pentru că implică producție și detașarea unui uriaș volum de marfă dintr-o localitate în alta. Cum poți ști exact ce trebuie oamenilor dintr-un oraș întreg ? Foarte simplu, zicem noi : să întrebi pe beneficiarii tuturor produselor ce vor să-și cumpere, cu alte cuvinte, să cooperezi cu ei în aprovizionare".Am înțeles că specialiștii craioveni, așa cum ne-au spus nouă, au procedat și

furi (între Craiova și alte localități) ș.a.m.d. Trebuie să recunoaștem că practicarea acestor metode — cunoscute și în alte locuri, dar aplicate ocazional — e un lucru dificil, care implică alergătură, multă perseverență, relații strînse cu toate județele țării. Pentru a demonstra măsura considerabilă în care comerțul local folosește astfel de metode dinamice pentru a- provizionare, e suficient să publicăm doar o cifră : 
peste 50 la sută din mărfu
rile industriale de consum

Ziua de munca
a primarului începe
in piețe și magazineA

Din experiența Consiliului popular municipal-Craiova

modemizarea comerțului cralovean....19 noiembrie : ședință a comitetului executiv. La ordinea zilei : analiza planului de aprovizionare pentru sezonul rece.Am citit procesele verbale, Însemnările și opiniile scrise ale participanților la mai biri tați șurință direcțiile actuale de dezvoltare a comerțului craiovean. E vorba de o acțiune desfășurată a primăriei, care acționează susținut, în strînsă legătură cu cetățenii, pentru a realiza concomitent trei scopuri foarte bine determinate : 1) abundență de produse în magazine, indiferent de profil ; 2) extinderea — cu ajutorul statului, dar și cu forțe locale — a suprafețelor de desfacere ; 3) modernizarea și diversificarea serviciilor comerciale. Să vedem ce s-a făcut la Craiova în trei direcții și cu ce rezultate.„Aprovizionarea
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în realitate. Practic, la Indicația primăriei, întreprinderile de specialitate din oraș și-au mutat sediul in repetate rînduri în diferite cartiere ale orașului. Au organizat acolo consfătuiri cu cetățenii, expoziții deschise de marfă, prezentarea unor produse noi. Amploarea acestei acțiuni ? Numai în 1975, la întrebarea „Ce doriți să găsiți în magazine ?“ au răspuns peste 20 000 de oameni. Rezultatul : spre deosebire de alte orașe, în Craiova nu s-au înregistrat anul acesta nici un fel de stocuri supranorma- tive. Și aceasta, în condițiile în care încasările au sporit față de anul 1974 cu aproximativ 200 milioane lei IFirește, cooperarea cu cetățenii nu a fost singura cheie care a deschis toate lacătele. O altă „cheie", ca să-i zicem așa, o constituie practicarea unor forme lesnicioase, operative, prin care sînt achiziționate mărfurile : aprovizionarea directă, procurarea de mărfuri peste cantitățile prevăzute în contractele inițiale, schimburi de măr-
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schimburi de mărfuri. La această realizare se adaugă producția proprie a orașului, cu rezultate cu totul remarcabile. Este vorba, în sectorul alimentar, de creșterea animalelor, în special a porcilor. Practic, fiecare cantină restaurant a orașului are crescătoria ei. Pe această bază, a miilor de animale crescute în special cu reziduurile de la restaurante, cantinele cra- iovene au început să vîndă meniuri (din care nu lipsește carnea) cu... 4,50 lei pe zl I Subliniem că și a- ceastă formă de comerț este rentabilă, pentru că 1 kg de carne, obținut așa cum am arătat, nu costă mai mult de 8,50 lei.Pentru ca fondul marfă mereu în creștere să poată fi desfăcut în condiții civilizate, fără merații inutile, era nevoie ca, paralel, să-și dezvolte rapid le de vînzare. Pentru neavizați, problema

relații directe, din

deaglo- mare orașul spații- cel ar

putea părea simplă de tot : statul investește, ca în orice altă parte, bani pentru construcții comerciale și totul se realizează fără prea mari eforturi. De fapt, chiar așa s-au întimplat și aici lucrurile : în ultimii ani, la Craiova s-au construit a- proape o sută de magazine noi din fondurile statului. Dar craiovenii voiau să extindă spațiile comerciale și mai mult și mai repede. Așa au făcut. Cum ? Cu forțe proprii : Meseriași — din întreprinderi. Materiale — recuperări din demolări. Teren — fostele vaduri comerciale. Avantaje — cele 18 magazine amenajate astfel au fost date în folosință cu bani puțini, dar încasează milioane.Ațit primarul orașului, cit și directorii întreprinderilor comerciale ne spuneau cu o vădită și sinceră nuanță de regret că puteau face mai mult în privința modernizării comerțului local, a diversificării ciilor comerciale, acum au reușit doar daptarea unităților _la țele publicului.cea mai însemnată a mărfurilor se vinde în magazine care funcționează pe principiul autoservirii ; numărul cantinelor restaurant și al unităților tip „Gospodina" a ajuns la 20 ; orașul a înființat și 5 case de comenzi ; alimentația publică și-a extins într-o măsură mai mare localurile de tip expres ; multe magazine au fost specializate. Și totuși... craiovenii nu țumiți.— Ce puteam treba ca pentru rășul Ion Stănculete, secretar al comitetului municipal de partid. După vechiul nostru obioei, am consultat din nou populația orașului. Șl ce credeți ? Ne-am dat seama mai bine că în această privință, a diversificării serviciilor tem abia început de drum. Trebuie să extindem casele de comenzi, serviciul la domiciliu, cel pe bază menzi anticipate, rea deschisă a mărfurilor ș.a.m.d.Tovarășul secretar ne-a vorbit pe larg despre toate aceste noi cerințe ale orașului. Și ne-a asigurat că, și în această privință, solicitările cetățenilor vor fi înfăptuite întocmai.
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Corul Filarmonicii
„George Enescu

Concert aniversarPătrarul de veac de activitate a corului Filarmonicii de stat „George Enescu" este echivalent cu o veritabilă sărbătoare a muzicii românești, o sărbătoare cu semnificații și rezonanțe ample în planul artei și culturii noastre din ultimele decenii, etapă de viguroasă potențare a marilor și valoroaselor tradiții ale artei corale românești, de slujire neabătută a creației muzicale autohtone în spiritul ințeleptei politici cultural-educative a partidului. Corul filarmonicii bucureștene a fost și năzuiește să fie, din-ce în ce mai eficient, o prețioasă verigă de legătură între creatori și mulțimea iubitorilor de muzică. în școli, in casele de cultură. în uzine, pe scenele orașelor de provincie sau pe podiumul prestigios al Ateneului Român, corul filarmonicii bucureștene a sădit în spectatorii săi bucuria muzicii autentice, intr-un efort de înnobilare spirituală a publicului celui mai larg, de educare a acestuia în sensul înaltelor Idealuri ale societății noastre socialiste. în acești ani, corul filarmonicii bucureștene, des- fășurîndu-și activitatea curentă, a participat totodată, în mod direct la marile evenimente ale culturii, ale vieții noastre muzicale. Vasta literatură muzicală parcursă în acești ani, se concretizează într-un repertoriu însumînd peste 1100 de piese a cappella și peste 120 de lucrări coral-simfonice epocilor, tuturor stilurilor de muzică. Este meritul celor trei maeștri de cor, al dirijorilor Ștefan Mureșeanu, Dumitru D. Botez și Vasile Pântea de a fi călăuzit membrii ansamblului cu înaltă dăruire, cu profesionalitate riguroasă. I-am regăsit pe acești părinți spirituali ai ansamblului condu- cînd. recent, desfășurarea concertului omagial, moment de emoționante evocări și, totodată vitalizatoare privire în viitor, de îndemn către o și mai prodigioasă activitate. Au fost interpretate cu acest prilej lucrări aparținînd clasicilor muzicii noastre corale, precum și lucrări datorate muzicienilor români contemporani. Ca și în alte rînduri, sonoritatea corală a apărut atent cultivată, de o prospețime, de o ex Iară mobilitate și eficiență la ni 1 frazei muzicale, a sensului poetic' al acesteia.Cei 25 de ani de rodnică activitate a corului filarmonicii bucureștene marchează, în același timp, virsta tînără a ansamblului, și maturitatea artistică a acestuia. Nu ne îndoim că frumosul moment omagial va fi continuat de manifestări artistice mai variate, care să demonstreze marile disponibilități ale corului în diferitele stiluri de muzică și in genuri muzicale diferite și care să prileju- iască totodată întîlniri cu un public cit mai larg.

aparținînd tuturor

Dumitru AVAKIAN

A apărut nr. 12
al revistei

„PENTRU PATRIE"

Teatrul
la început de stagiuneTeatrul Tineretului Neamț și-a cîștigat de în viața scenelor dramatice ale țării, bunul renume al unui focar de entuziastă dăruire și de mereu proaspete inițiative artistice — deschis puse în slujba unui ferm program cetățer nesc de educație politică și etică.Am avut, după spectacolele date în turneul întreprins la București, prilejul de a recunoaște ca îndreptățite faima de care se bucură și interesul cu care sînt întîmpinate faptele de artă ale teatrului. Ne-au fost înfățișate, cu acest prilej : o parafrază dramatică la basmul lui Ispires- cu Tinerețe fără bătrinețe și viață 

fără de moarte, datorată lui Eduard Covali, și drama-dezbatere a dramaturgului american Saul Levitt, 
Dosarul Andersonville (versiune românească : Radu Stegăroiu).

Tinerețe fără bătrinețe... este o metaforă. Sub aspectul unei aventuri a spiritului (în care individul își caută realizarea de sine și nu și-o găsește deplină decît în clipa cind dobîndește conștiința apartenenței sale organice și active la lumea în care s-a născut, între hotarele ei și în solidaritate cu viața ei continuă), drama închide în ea elogiul gîndirii, sensibilității și moralei românești, dăinuind nealterate din epocile înnegurate ale miturilor, pînă în actualitate.în spectacol, o asemenea demonstrație metaforică nu se putea să nu recurgă la o formulă care să amintească de sincretismul funciar al artelor noastre, ceea ce, pe ațj; plan, pe planul valorilor teatrului modern, trimite la modalitatea așa-zis „totală" a dinamicii și expresiei scenice. Este ceea ce a încercat și izbutit din plin regizoarea Cătălina Buzoianu, împreună cu scenograful Mihai Mă- 
descu, cu actorii acțiunii muzicale — 
Corneliu Cezar — și al celei coregrafice — Adina Cezar și Sergiu An- 
ghel ; împreună, firește, și nu în ultimul rind, cu echipa de interpreți. Și aceasta de la primele apariții, care au umplut scena de climatul unei frenezii tinerești, pînă la momentul final, care sparge atmosfera grea de reflexivitate, de concluzii existențiale cu izbucnirea iarăși frenetică a protagoniștilor, trimițînd parcă la un nou început. Totul se petrece în spectacol intr-un amestec de grav și umor, de elan dezlănțuit și de cumpănire, de frustețe și de rafinament. într-o înlănțuire firească de evenimente esențiale — în spiritul riturilor inițiatice. Se folosesc, fără ostentație, cu un simț calificat al autenticului, al selecției și dozării, sursele emoției populare, ale jocului și exuberanței, ale fabulosului și realismului popular. Cuvîntul e tre-

din Piatra multă vreme, cut gestului, gestul e trecut mișcării (individuale și colective) și totul e trecut valorilor scenografice și melosului. Fondul muzical împrumută cu subtilitate o modernitate pătrunzătoare frumuseților melodice ale folclorului ; iar valorile scenografice, de o extremă simplitate, dar de maximă eficiență, suplețe și mobilitate, realizează lumi diverse, spații familiare și ale liniștii interioare, ca și neașteptate și bizare spații fantastice.Spectacolul ca atare, viu și plin de culoare, obligă interpreții la adevărate performanțe de expresivitate. Mișcările și relațiile celor mai mulți protagoniști (chemați a îndeplini pe parcursul acțiunii sarcina mai multor roluri) pulsează în bună măsură coregrafic. Ceea ce nu ex-
CARNET TEATRALelude afirmarea unor însușiri compoziționale și interpretative de efect strict dramatic. Mircea Bibac, de pildă, cu somnul lui de bețivan în Țara Bucuriei, ori Ion Muscă cu impunătoarea lui prezență de „piatră de hotar" ; mănunchiul de fete-sim- bol care, laolaltă și în parte, și-au afirmat personalitatea artistică prin insinuarea cuvîntului, prin evoluție dansantă, prin cîntec : Rozina Cam- 

bos, Raluca Zamfirescu, Luminița 
Gheorghiu, Eugenia Balaure, Catrinel 
Paraschivescu... Și, îndeosebi, figurile de prim plan : cuplul Horațiu 
Mălăele și Gheorghe Dănilă, primul îmbinind remarcabile daruri de mim cu nu mai puțin remarcabile însușiri comice ; celălalt, mai ponderat, dar dovedind o bine stăpînită știință a elocinței și exuberanței jocului.j Spectacolul Dosarul Anderson
ville a valorificat registrul de gravitate al talentelor de la Piatra Neamț. Piesa americanului Saul Levitt, bazată pe documente din rioada războiului de secesiune, este o pledoarie de puternic și reu actual răsunet în conștiințe, pentru salvarea ființei și demnității umane. Bogată în argumente, mai degrabă decit in situații și evenimente, ea lasă dialectica replicilor să domine asupra a ceea ce s-ar numi superficial „fabula dramatică". Așa fiind, este de-ajuns, dar deloc lesnicios. să configurezi spectacolul respectiv pe o singură dominantă — a atmosferei. Bunele rezultate recoltate de regizorul Emil Mândrie, pe această linie sînt o dovadă. In adevăr. spectacolul său (scenografia : 
Vasile Jurje) nu excelează, parcă deliberat. în culoare de epocă și în

culoare locală, deși, firesc, face uz de ele. Doar culorile tipologice sînt bine marcate, nu insă atit pentru diversitatea lor ca atare, cît pentru diversitatea funcției lor active în dramă. Ne gîndim, în această ordine de idei, la martorii în proces, fixați pe cite o trăsătură fundamentală : de morbidețe candidă (Horațiu Mă
lăele, de superficialitate 
(Ion Muscă), de ‘ ________ _
(Gheorghe Dănilă) etc. Această paletă de fizionomii felurite însoțește în fond, ca niște argumente întrupate, desfășurarea în meandre a pledoariei pentru om, în care este angajat procurorul (foarte edificator și autentic construit, pe o psihologie complexă a bunei credințe, de către 
Corneliu Dan Borcea), așa cum Va
lentin Urițescu, aspră și chinuită față a culpabilități care nu se recunoaște, se interferează arguției, nu lipsită de efecte derutante, a apărătorului (in interpretarea lui Traian 
Pirlog). Spectacolul excelează in schimburi de accente și în efortul de a nu curma starea de tensiune, patosul bine temperat al omeniei pentru care pledează. El dovedește, dincolo de calitățile netăgăduite ale in- terpreților, conștiința lor politică și umanistă.

hazoasăcinism disimulat

Florin TORNEA

pe-me-

ÎN VALEA JIULUI

„Săptămina culturii și educației pionierești"Printre numeroasele acțiuni cultural-educative programate pentru perioada vacanței de iarnă a elevilor din Valea Jiului, la loc de frunte se află și cele cuprinse sub genericul „Săptămina culturii și educației pionierești" (22—30 decembrie a.c. inițiate de Consiliul orășenesc Vulcan al organizației pionierilor. Inițiativa a fost preluată de unitățile pionierești din toate celelalte localități ale Văii Jiului, incluzind ample acțiuni politico-educative, patriotice, cultural-artistice și sportive ; sînt prevăzute întîlniri cu activiști de partid, cu deputați și mineri fruntași in muncă, drumeții pe trasee turistice din masivul Paring, spectacole, recitaluri de muzică și poezie, expoziții cu creații artistice ale pionierilor — organizate în întreprinderi și instituții — concursuri de cultură generală și sportive.

Săptămina a debutat ieri cu „Olimpiada albă a Văii Jiului" — concurs de schi organizat in apropierea cabanei „Voievodul". „Trofeul vacanței" la handbal și „Prietenii mingii de celuloid" (tenis de masă". „Cupa 30 Decembrie" la șah. întrecerile de patinaj, săniuțe se vor desfășura în aceste zile la Lupeni, Vulcan. Petroșani, Petrila, Uricani și in celelalte așezări miniere din Valea Jiului. Totodată, in această săptăminâ. ca și in celelalte zile ale vacanței de iarnă, Casele pionierilor, „cluburile vacanței" înființate în școli și „orașele copiilor" vor constitui adevărate puncte de întîlnire a pionierilor, ofe- rindu-le programe cultural-artistice întocmite în urma unei largi și prealabile sondări a preferințelor școlarilor.
Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii'

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. • Album : Gră
dina cu basme. • strada Se
sam — film didactic pentru 
copii.
Muzică populară.
Biblioteca pentru toți : Ce
zar Petrescu.
Muzică ușoară.
Documentar TV : Acești oa
meni minunați și mașinile 
lor.
Telex.

11.15
11,35

11,55

vedere din Alba lulia

Patru expoziții colective

[faptul; 
IDIVERS! 
j Scrisoarea .
I unui 
j octogenar

A devenit aproape o tradiție a vieții noastre artistice organizarea unor ample expoziții colective care, la sfîrșit de an. să poată prilejui publicului un contact direct cu lucrări dintre cele mai variate și reprezentative ale plasticii .noastre. Caracterul bilanț este însă centuat, în acest de faptul că aceste mici „colective" deschise la Galeriile Orizont sau Simeza, Gala- teea sau Amfora, însoțesc o altă manifestare tradițională de amploare — Salonul municipal de pictură și sculptură (sala Dalles). Vizitatorul are astfel prilejul de a descoperi atît pe simezele de la Dalles cit și in celelalte săli de expoziție la care ne refeream, lucrări ale căror semnatari s-au impus cu consecvență in contextul picturii și sculpturii noastre contemporane. Ceea ce dorim insă să subliniem de la bun început este prilejul pe care îl oferă aceste mici expoziții colective de a arunca o privire sumară, e drept, asupra unorpreocupări artistice dintre cele mai actuale.Trebuie, de asemenea, remarcat meritul 
peregrinărilor 
mentare. Cele expoziții cu realizate în răstimpul unor astfel de peregrinări (galeriile Gala- 
teea și Amfora} pun în evidență tocmai fantul că, trăind in mijlocul evenimentelor contemporane, pictorii și graficienii au fost solicitați să înregistreze dinamica locurilor și a oamenilor, să acumijjeze amintiri proprii legate de ele. Sînt amintiri culese în ipostaza de martor, a- mintiri care au căpătat acum materialitate, contur distinct. Căci, adevărați interpreți ai sensibilității moderne, artiștii au reușit nu numai să evoce, să nareze ci să confere vibrație artistică imaginilor culese din locurile străbătute, gini de pe tiere ale socialiste, muncitori sau simple peisaje a- lese pentru pitorescul lor. sînt, în cele două

de 
ac- 
an,

docu- două lucrări

Ima- marile șan- construcției portrete de și studenți

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă. 
17,00 
17,05

17,20

17.30
17,50
18,00

18,30
18,40

expoziții, tot atîtea posibile puncte de pornire pentru viitoare lucrări. Ele sînt, în același timp, lucrări independente în care organizarea imaginii este realizată în funcție de regulile genului, de raporturi și cerințe de expresie față de subiectele tratate. De la descriere la evocare și de la narațiune la prezentarea sintetică lucrările recompun o întreagă atmosferă de muncă și gînd. Laviul sau desenul în peniță, tempera sau acuarela au constituit doar mijloacele cu ajutorul cărora a fost surprinsă
CARNET PLASTICși fixată în imagine e- sența unor realități parcurse de artiști. Este astfel continuată și în acest an tradiția expozițiilor cu lucrări realizate în călătoriile documentare, călătorii întreprinse de majoritatea artiștilor noștri plastici. Faptul, fundamental, al orientării artei lor, în forme oricit de diferite, spre rosturile vieții și ale existenței noastre, spre multitudinea de aspecte implicate de acestea. determină însăși încercarea noastră de a cohsemna prezența artei plastice, pe simezele bucureștene, din acest punct de vedere. Inevitabil, diferențierile individuale, determinate de date temperamentale, de formație sau de apartenența la o anume generație, se complinesc reciproc în ansamblul expozițiilor. configurează o imagine de ansambiu în cadrul căreia o atenție deosebită a fost acordată factorului tematic.Și nu întimplător alte două expoziții colective au fost organizate în funcție de două direcții tematice bine definite : „Pei

sajul" (galeriile Si
meza) și „Portretul" (galeriile Orizont). Expoziția deschisă in sălile galeriilor Simeza pune în evidentă o preocupare înregistrată în ra românească lungul timpului, nind de la realitățile

în evidență constant pictu- de-a Por-

cunoscute ale peisajului, străbătut cu pasul, pictorii prezenți cu lucrări pe simezele expoziției au reușit să izoleze un număr de fragmente semnificative. Ei au știut să descopere vibrația secretă, o aură de mister și de permanență în arcuirea molcomă a lor, din Maramureș sau în atmosfera solară a Deltei și litoralului dobrogean. Și. n-ar fi decît să amintim în rindul participanților numele unor prestigioși maeștri ca Ale
xandru Ciucurencu sau Henri Catargi pentru a avea măsura nivelului calitativ al întregii manifestări.O succintă privire retrospectivă asupra felului în care „Chipul uman" a fost interpretat de pictorii și sculptorii noștri iși propune expoziția de la galeriile Orizont. Recunoaștem astfel, printre participanți, numele unor reputați maeștri 
(Corneliu Baba, Catul 
Bogdan, Milita Pătraș- 
cu — sînt doar cîteva), ca și semnătura unor artiști tineri (de exemplu, Cornel Antones
cu care realizează un portret al maestrului Baba . într-o manieră stilistic asemănătoare). Interesantă ni s-a părut, de asemenea, prezența, în această expoziție, a sculptorului Constantin Po- 
povici cu o pictură (portretul lui G. Ba- covia). Desigur, o manifestare cu un asemenea titlu generic, nu putea realiza (și, de altfel, credem, că nici nu și-a o trecere în exhaustivă a fisticii actuale, ziția punctează cîteva momente portante, remarcabile prin finețea observației și nuanțările interpretare.Mai tradiționale mai moderne, mai tuitive sau mai flexive, lucrările prezente la acest sfîrșit de an răspund unor moduri la fel de diversificate de receptare din partea publicului.

dealuri-într-o priveliște Maramureș

propus) revistă portre- Expo- însă, im-
desau in- re-

Marina PREUTU

Telex.
Pentru timpul dv. liber vă 
recomandăm...
La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto.
Mult e dulce...
De la strămoși, către nepoți. 
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
Tragerea Pronoexpres. 
Cîntare țării. Aspecte 
concertul coral susținut 
corul filarmonicii de
„George Enescu" cu ocazia 
împlinirii unui sfert de veac 
de activitate.

18,55 Tribuna TV. Dialog în ac
țiune.

19.20
19.30
20.00

20,25
20,30

din
de 

stat

21,55
22,10

20,00
20,35

21.20
21,25

1001 de seri : Pui de om. 
Telejurnal.
Documentar TV : Economia 
românească la confluență de 
cincinale (II).
Publicitate.
Telecinemateca. Ciclul: „Un 
mare cineast" — Charlie Cha
plin. Filmul artistic „Lumini
le orașului".
Bijuterii muzicale.
24 de ore.
PROGRAMUL II
Studio '75.
Orchestre simfonice. Filar
monica de stat din Cluj-Na- 
poca.
Telex.
Roman-foileton „Cimentul".

Carnet cultural• ȘCOLI CENTENARE. După școlile din Pirteștii de Jos și Rusca, alte trei unități școlare sucevene și-au serbat centenarul : Școala generală nr. 3 din Cimpulung Moldovenesc și cele din satele Dolheștii Mici și Laura • „MEMORIA PAMlN- TULUI IALOMIȚEAN". La Slobozia s-a desfășurat sesiunea a- nuală de comunicări „Memoria pămîntului ialomițean". Specialiști din Capitală și din alte 18 localități ale tării au prezentat interesante expuneri. A fost 1- naugurată o expoziție de scoarțe țărănești și de pe TEATRU ______________ T_ __MĂȘTI. Un tradițional festival in județul Neamț, valorificînd interesante tradiții folclorice. în ajunul Anului Nou. pe platoul din Piața Ștefan cel Mare (Piatra Neamț) va avea loc o paradă a participanților la festival • CABINET METODIC. Organizat la școala interjudețeană de partid Timișoara, acest cabinet. dotat cu bogat material metodic. înlesnește cunoașterea celor mai variate și eficiente forme si mijloace ale muncii politice de masă utilizate de organizațiile de partid, sindicale. U.T.C. și de femei. Se organizează instruiri.

din sudul Bărăganului Valea Ialomiței. • FOLCLORIC ȘI CU

dezbateri, schimburi de experiență • „SLĂVIM REPUBLICA". La Zalău — o expoziție cuprin- zind peste 50 de lucrări de artă plastică ale celor mai talentați copii ai școlii generale de muzică și arte plastice. Micii artiști slăvesc republica tratind în lucrările lor evenimente semnificative din istoria poporului nostru, realizări din noua urbanistică a orașului • LA DITRAU a avut loc, recent, festivalul coral „Harghita cîntă Republica", manifestare ajunsă la cea de-a șasea ediție. 18 coruri și o orchestră de cameră, cuprinzind a- proape 1 000 de artiști amatori, au adus pe scenă cîntece muncitorești și revoluționare, prelucrări din muzica populară veche și nouă. S-a deschis o expoziție a cercului etnografic din localitate • LA MIERCUREA-CIUC a avut Ioc vernisajul expoziției județene a artiștilor plastici. Sînt expuse 66 de lucrări de pictură, grafică. sculntură și tapiserie semnate de 35 de artiști, chestionar oferit lansează întrebarea : „Ce lucrări din această expoziție v-au plăcut și ce lucrări nu v-au plăcut ?“ • „LAUDA MUNCII, LAUDA ȚARII", este titlu! manifestărilor politice și cultural-spor-
Unvizitatorilor

tive, inaugurate recent la Pitești, acțiuni care vor dura 15 zile și care sînt dedicate fruntașilor în producție și in activitatea obștească, e PĂPUȘARI IUGOSLAVI LA CRAIOVA. Artiștii Teatrului pentru copii și tineret din Subotica, au prezentat spectacole la Craiova, la invitația păpușarilor din localitate. S-a prezentat piesa „Povestea micului curier" de Djordje Radisic și a fost organizat un rodnic schimb de experiență profesională • LA DOROHOI a avut loc o consfătuire metodică și de schimb de experiență la care au participat instructorii brigăzilor artistice de agitație de la așezămintele culturale de masă din județul Botoșani. S-au prezentat referate, urmate de programe susținute de brigăzi artistice de a- gitație din Dorohoi. Poiana-Flă- mînzi și Văculești • LA ALBA IULIA, un public numeros, alcătuit cu precădere din tineri, a urmărit desfășurarea fazei județene atematic. Dintre participante, au cădere atenția Sebeș, Abrud.Alba Iulia, Jidvei și altele.
Festivalului dansului cele 17 echipe reținut cu pre- formații din Ocna Mureș,

INe scrie profesorul pensionat I 
Gheorghe Nicolaescu din Pi- | 
tești : „Ajungind la 80 de ani, I 
bucuria aniversării virstei mi-a .

Ifost. întunecată de un mare ne
caz : mi-am pierdut vederea. | 
Dar nu și speranța. Citisem și

I auzisem că avem in tară me- I 
did minunați, care vindecă mulți 
oameni. Si așa am ajuns și eu • 
in grija unui asemenea om, că- >

Iruia ii mulțumesc din suflet și 
pe această cale, pentru bucuria | 
luminii pe care mi-a readus-o

Iin priviri. Este vorba de dr. I 
maior Nicolae Boieraș, de la 
Spitalul militar central din Bucu- '

Irești. Cind aștern pe hirtie aces- ■ 
te rinduri, le mingii cu ochii 
mei...".

Pe româneș- | 
te — „iarba | 
dracului"......iar în termeni științifici se I numește „Nicotină tabacum". De la „tabacco" (o plantă pe care indienii o utilizau din timpuri străvechi în scopuri religioase și magice, fumind-o în pipe), și de Ia Jean Nicot (care a răspîndit tutunul în Europa) ;...acum, anual, fumătorii din lume cheltuiesc pe tutun 200 de miliarde de franci francezi ;...prin morbiditatea și mortalitatea pe egre le generează, tutunul provoacă într-un singur an de 4 ori mai multe victime decît toate accidentele rutiere luate la un loc ;... un om care fumează două pachete de țigări pe zi pierde 8.3 ani din viață, iar cel care fumează 10 țigări pe zi pierde „numai"... 4 ani....din regimul antitabagic : mai > puțin alcool, mai multe crudități ; mai puțină cafea. mai | multe fructe, mai......și alte asemenea informații, de natură să invite Ia reflecție pe toți fumătorii — și nu numai pe ei — se găsesc de la pa- I gina 244 la 260, într-o carte, la capitolul : „Și, totuși, pentru I fumător țigara rămîne o necunoscută". Capitol care pune și propune întrebarea : „Poate fi destrămat acest farmec perfid ?“ Dv. ce credeți ? Nu vă grăbiți cu răspunsul pînă nu citiți Almanahul „Scînteia" — 1976.

I

Un gînd 
frumos

„Sînt din comuna Bărăganul- 
Ialomița, am 21 de ani și tare 
mult vă rog să mă ajutați să-mi 
găsesc și eu mama, pe care 
n-am văzut-o niciodată și de 
care am fost despărțit in condi
ții vitrege". Deși semnatarul 
scrisorii, loan Cârpaci, nu putea 
oferi amănunte care să înles
nească cercetarea, lucrătorii din 
serviciul evidența populației 
de la Miliția Capitalei și-au pus 
„la inimă" rugămintea lui. Au 
fost necesare ample și îndelungi 
investigații, care au durat ci- 
teva luni, prin arhivele a zeci 
și zeci de primării din țară. Și 
iată că mama petiționarului a 
fost găsită tocmai intr-un sătuc 
bihorean, Forău, comuna Uileacu 
de Beiuș. Se numește Ana Pe- 
trilă. Cind a fost întrebată dacă 
vrea să-și revadă copilul, au 
podidit-o lacrimile de emoție și 
bucurie :

— D-apii cum să nu vreau 7 
Si nu numai eu. Si Viorica abia 
așteaptă, că doară ii e soră.

Acum, și mama, și băiatul, și 
fata trimit un gînd frumos ce
lor care „ne-au adus atita bucu
rie".

S-a întimplat 
pe Lipscani

La una din tonetele de pe 
strada Lipscani din Capitală s-a 
oprit și Eva S., venită după 
cumpărături. La aceeași tonetă 
s-a oprit și un tinăr, care se. 
uita mai atent la poșeta cumpă
rătoarei decit la marfa expusă. 
A fost suficientă o clipă de ne
atenție din partea cumpărătoa
rei Eva S., pentru ca tinărul de 
alături să-i sustragă din poșetă, 
cu o formidabilă iuțeală de mină, 
suma de 1 800 lei. Dar n-a apu
cat să cheltuie nici un leu din 
ei, nici să ajungă prea departe, 
pentru că a fost prins de lucră
torii serviciului judiciar de la 
miliția Capitalei. Se numește 
Nicolae Vișinoiu. domiciliat in 
strada Aninului 29, sectorul 7. 
Din primele cercetări rezultă că 
N. V. nu e la prima reprezen
tație de... prestidigitație. Macat 
de-ar fi la ultima.

într-o 
prăpastie

Constantin Bourașu, de la În
treprinderea de utilaj minier Fi- 
lipeștii de Pădure, județul Pra
hova, plecase în cursă, ca de 
obicei, cu tractorul și remorca 
de care răspundea. Circula pe 
drumul național Brașov-Ploiești. 
La un moment dat, în dreptul 
localității Posada, C. B. a pier
dut controlul volanului și s-a 
răsturnat, cu tractorul și re
morca. intr-o prăpastie de circa 
25 de metri adâncime. Inspecto
ratul județean Prahova pentru 
protecția muncii și organele de 
miliție efectuează cercetări pen
tru stabilirea cauzelor accidentu
lui.

Rubricâ redoctatâ de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților
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Plenara Consiiului Central al U.C.S.R.
S-a hotărît convocarea în aprilie 1976 

a Congresului Uniunii Generale 
a SindicatelorMarti s-au desfășurat lucrările plenarei Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.La plenară a luat parte tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Au participat membri și membri supleainți ai Consiliului Central al U.G.S.R., ai Comisiei Centrale de Cenzori, președinți ai comitetelor uniunilor pe ramuri de activitate, consiliilor Județene ale sindicatelor, invitați, reprezentanți ai presei centrale.Lucrările plenarei au fost deschise de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.Plenara a hotărît să convoace, în ultima decadă a lunii aprilie 1976, Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România, stabilind ca norma de reprezentare să fie de un delegat la 3 000 de membri și a a- doptat un plan de măsuri pentru în- tîmpinarea Congresului U.G.S.R.Participanții au dezbătut modul cum au acționat organele și organizațiile sindicale pentru antrenarea tuturor oamenilor muncii la întrecerea socialistă pe anul 1975 și măsurile de întreprins în vederea sporirii contribuției sindicatelor la îndeplinirea prevederilor de plan pe anul 1976.In cadrul plenarei au fost discutate, totodată, munca politico-educa- tivă desfășurată de organele sindicale în sprijinul realizării planurilor de dezvoltare economico-socială a tării și modalitățile de perfecționare în continuare a formelor de activitate folosite în acest domeniu.Participanții au aprobat informarea cu privire la activitatea internațională desfășurată în acest an de U.G.S.R.Plenara a dezbătut, de asemenea, raportul cu privire la execuția bugetului sindicatelor pe anul 1975 și a aprobat proiectul de buget pe 1976.In încheierea plenarei, participanții au adoptat în unanimitate textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. își exprimă adeziunea deplină la expunerea cu privire la mărețele realizări ale poporului român în cincinalul 1971—1975 și la politica externă a României, pusă în slujba păcii și colaborării internaționale, prezentată de secretarul general al partidu

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT* SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS : Noua ediție a „Cupei Davis" — 
sub semnul surprizelor

SPORTURI DE IARNA

„Cupa Federației" la biatlonîn zilele de 26 și 27 ianuarie, la Poiana Brașov se vor desfășura întrecerile concursului de biatlon dotat cu „Cupa Federației". La acest concurs participă schiori de la Dinamo Brașov, Steagul roșu. A.S. Sinaia. Tractorul etc. La 28 ianuarie, tot la Poiana Brașov se vor disputa întrecerile tradiționalului concurs de deschidere a
Programul echipei reprezentative de hocheiSelecționata de hochei a tării noastre va susține în zilele de 28 și 29 decembrie la Poiana Brașov jocuri de verificare în compania echipei cehoslovace din prima ligă V.T.S. Chomu- tov. După aceste partide, echipa noastră va pleca la Ostrava (Cehoslovacia), unde va juca 3—4 partide cu caracter de antrenament. In zilele de 17 și 18 ianuarie, la București va avea loc dubla întîlnire cu reprezentativa Ungariei, după care hocheiștii noștri vor juca în deplasare cu echi

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL„Cupa campionilor Africii" la fotbal a fost cucerită în acest an de formația „Hafia" din Guineea, care, în meci retur al finalei, a întrecut cu scorul de 2—1 echipa Rangers (Nigeria). I xrtida s-a disputat la Lagos și a fost t. mărită de peste 60 000 de spectatori.In primul joc al finalei, fotbaliștii din Guineea cîștigaseră cu scorul de 1—0.

ȘAH : Partide simultane 
cu școlarii bucureșteniMarți, în sala Palatului sporturilor și culturii din Capitală, a avut loc un simultan de șah în cadrul căruia, la

Repararea tractoarelor
(Urmare din pag. I)dețele Brăila, Ialomița, Prahova, Vrancea, Brașov, Buzău. Cu mult sub graficul la zi — 110 mașini — se situează S.M.A. din județul Dolj. Despre situația reparațiilor din acest județ ziarul nostru a mai relatat cu cîteva săptămîni în urmă. Se arăta că, la întocmirea graficelor, nu s-a ținut seama de indicațiile ministerului, planificîndu-se un volum prea mare de reparații spre sfîrșitul anului. Conducerea trustului județean S.M.A. ne asigura că reparațiile se vor încheia la termenele prevăzute. Iată însă că, în loc să fie lichidate, restanțele au crescut. Este o situație care trebuie analizată fără întirziere de organele județene de partid și de stat, care au datoria să ia, totodată măsurile ce se cuvin pentru ca lucrurile să intre pe făgașul normal.Printre mașinile care vor fi solicitate din plin în campania agrjcolă de primăvară se numără și semănă- torile pentru prășitoare. Pînă la 20 decembrie, s-au reparat cu 3175 semănători mai puțin decît se prevăzuse — cu circa 25 la sută mai puțin decît sarcinile cuprinse în grafice. Cele mai mari restanțe sînt în județele Ialomița, Timiș, Constanța, Arad, Brăila, deci județe mari cultivatoare de porumb. Deși se a- vansează ideea că reparațiile sînt rămase în urmă din cauza lipsei pieselor de schimb, realitatea este cu totul alta. Din 10 județe care au transmis ministerului situațiile cu piesele de schimb deficitare, numai două județe — Brăila și Prahova — reclamă lipsa reperelor necesare pentru repararea semănătorilor pen- 

lui la tribuna Marii Adunări Naționale, față de hotărîrea adoptată de forul legislativ suprem al tării, își manifestă cu însuflețire și răspundere aprobarea față de chemarea adresată de Marea Adunare Națională către parlamentele țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.Milioanele de oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — membri ai sindicatelor, își exprimă, prin glasul parti- cipanților la plenara Consiliului Central al U.G.S.R., sentimentele de adîncă stimă și înaltă prețuire, de mîndrie și satisfacție pentru aportul inestimabil pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îl aduceți la cauza păcii și colaborării internaționale. Prin dumneavoastră, tovarășe secretar general, România și-a înscris pentru totdeauna numele în avanposturile luptei pentru marile idealuri și deziderate ale lumii contemporane — securitate pe continentul european, dezarmare, o nouă ordine economică și politică internațională, o lume mai bună și mai dreaptă sub auspiciile unor relații de tip nou între state, ale păcii, libertății și colaborării popoarelor de pe întreaga noastră planetă.Convinse pe deplin că tot ceea ce se făurește din îndemnul și sub conducerea partidului pentru propășirea țării constituie un aport la creșterea forței de influențare a socialismului în lume, la cauza înțelegerii și colaborării între popoare, sindicatele sînt hotărîte să acționeze cu întreaga lor capacitate politică, organizatorică, educativă pentru mobilizarea tuturor membrilor lor la o participare activă, entuziastă la întrecerea socialistă pentru înfăptuirea exemplară a planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe 1976, primul an din noul cincinal al progresului României socialiste.Ne angajăm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general al partidului, că sindicatele vor activa cu pasiune și răspundere pentru a fi la înălțimea marilor sarcini încredințate de partid, că vor face din întîmpi- narea Congresului U.G.S.R. un prilej de a-și dovedi înțelegerea deplină a rolului pe care îl au în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism, cutezător și științific prefigurată de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.

noului sezon. în program figurează probe alpine și de fond, la start fiind prezenți cei mai valoroși schiori din țară. Noul sezon internațional de schi din țara noastră va fi inaugurat la mijlocul lunii ianuarie cînd la Poiana Brașov va avea loc un concurs de biatlon cu participarea echipelor României, R.D. Germane, R.F. Germania, Poloniei, U.R.S.S. și Suediei.
pele R.F. Germania (24—25 ianuarie) și Elveției (28—29 ianuarie).

★Amatorii de hochei pe gheață din București și Ploiești vor putea urmări între 26 decembrie și 2 ianuarie jocurile competiției internaționale (echipe de juniori) pentru „Cupa celor 6 națiuni". La întreceri participă selecționatele Austriei, Italiei. Elveției, Bulgariei, Ungariei și României.(Agerpres)
300 de mese, fruntași ai șahului românesc s-au Intîlnit cu elevi ai școlilor bucureștene. Au participat la simultan marele maestru Florin Gheorghiu, campionul republican Victor Ciocîltea, Margareta Mureșan, Theodor Ghițescu, Eugenia Ghindă, Mircea Pavlov și alții. La 13 mese, micii șahiști au obținut victorii sau 'remize.

GIMNASTICAEchipele de gimnastică ale U.R.S.S., în frunte cu Ludmila Turișceva, Olga Korbut și Njkolai Andrianov, au evoluat la Washington, după ce timp de două săptămîni au participat la concursuri împreună cu gimnaști americani în nouă orașe.
și mașinilor agricole tru prășitoare. Stațiunilor din celelalte județe, printre care Timiș, Buzău ș.a., se pare că nu le lipsesc piesele de schimb, ci buna organizare a muncii.Lipsa pieselor de schimb, în special a celor pentru tractoare, este însă o problemă reală, care trebuie rezolvată fără întirziere. Din datele furnizate de direcția generală de a- provizionare din Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă la 20 decembrie, din cele 196 repere deficitare și pentru care s-au întocmit grafice de livrare cu întreprinderile furnizoare, subordonate Ministerului Construcțiilor de Mașini, unitățile agricole au primit toate cantitățile prevăzute numai la 84 de repere. Față de contractele încheiate, obligațiile au fost achitate integral numai la 44 de repere, la 152 existînd încă restanțe mari. întreprinderea „Tractorul" din Brașov, din cele 74 repere înscrise în grafic, la 8 repere nu a livrat nimic din contractul anual, iar la alte 24 repere a dat mai puțin de 50 la sută din prevederi.Evident, pînă la începerea campaniei de primăvară, neajunsurile semnalate atit în organizarea muncii din unele stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, cit și în aprovizionarea cu piese de schimb pot fi și trebuie înlăturate. Să nu se aștepte însă declanșarea lucrărilor în cîmp pentru intrarea în ritmul prevăzut al reparațiilor. Graficele de lucru trebuie respectate zi de zi, în fiecare decadă, în felul acesta tractoarele și mașinile agricole vor putea fi gata la timp pentru a începe lucrul în cîmp.

Cronica zileiMarți a părăsit Capitala delegația gaboneză condusă de Franțois Owo- no N’Guema, membru al Biroului Politic al Partidului Democratic Ga- bonez, ministrul cercetării științifice și al mediului înconjurător, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.La plecare, la aeroportul Otopenl au fost de față Octavian Groza, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și Emilian Rodean, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară.A fost prezent ambasadorul Republicii Gaboneze la București, Jean Firmin N’Gondet.
★Marți după-amiază. Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România a organizat, la sediul său, ultima manifestare din seria celor 12 evocări lunare dedicate, anul acesta, unor re- numiți artiști, reprezentanți ai artei plastice din secolul al XX-lea. Această merituoasă acțiune a muzeului s-a încheiat cu evocarea lui Gabriel Popescu (1866—1937), valoros gravor român, întemeietorul catedrei de gravură la Școala de Belle Arte din București, unde a activat între anii 1911—1934, timp în care a format numeroase promoții de artiști. La manifestare, artiștii plastici și critici de artă au adus un omagiu renumitului gravor, au vorbit despre personalitatea și creația sa. din care muzeul gazdă, in semn de prețuire, a realizat, cu trei ani în urmă, o interesantă retrospectivă. (Agerpres)

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 21 DECEMBRIE 1975 :Categoria 1 : (12 rezultate) — 2,20 variante a 50 000 lei.Categoria 2 : (11 rezultate) — 26,40 variante a 4 658 lei.Categoria 3 : (10 rezultate) •» 265,30 variante a 695 lei.Ciștigul de 50 000 lei de la categoria 1 a revenit participantei MARIA GEORGESCU din București.
REPORT : 16 216 lei.

CIUDAD DE MEXICO 23 (Agerpres). — Ediția 1975/1976 a „Cupei Davis" a început sub semnul surprizelor anunțînd în continuare o dispută pasionantă intre nojle forțe ale tenisului mondial, notează comentatorii agențiilor internaționale de presă, după eliminarea echipei S.U.A. in meciul disputat la arena ..Rafael Osuna" din Ciudad de Mexico. Pentru a doua oară, echipa Mexicului reușește să scoată din cursă formația S.U.A., care, de data
TOTUL DESPRE CEA DE-A XXI-A OLIMPIADĂ!

• 18 + 20 + 31 = 69 de medalii olimpice cucerite de sportivii români ! Cînd, unde și la 
care ramuri ? • De ce i se spune ciocanului atletic... ciocan ? ® Știați că la început jucă
torii de polo pe apă călăreau niște... butoaie ? • Pe aceeași listă, Nicolae Linca alături de 
Cassius Clay, Frazier și Foreman I Care-i acea listă ? • Cine este „Amik", ales drept mascotă 
a viitoarelor Jocuri ? • La judo — categoria absolută, campionii nu sînt japonezi ! Dar cine 
sînt acei teribili performeri ? • Care record olimpic este deținut și astăzi de un sportiv 
român ?• Cum se împart pe sporturi cele Șl 1 medalii olimpice și care-i numărul maxim de 
participanți admiși din fiecare țară ?

Răspunsurile la întrebările de mai sus, ca și la numeroase altele, le veți afla citind

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1976

„L'EXPRES"

Nocivitatea barierelor artificiale din comerțul 
internaționalUntil din imperativele edificării unei noi ordini economice inter

naționale îl constituie necesitatea desființării discriminărilor și barie
relor artificiale care impietează asupra desfășurării normale a comer
țului internațional, desfășurarea unei largi cooperări economice intre 
toate statele. Cit de justificată și de actuală este această cerință apare 
limpede și din articolul de mai^jos, apărut in revista pariziană „L’EX- 
PRESS“, sub titlul ,,Revenirea la protectionism", articol in care sînt 
înfățișate nenumăratele obstacole care grevează relațiile comerciale 
interoccidentale.„Să fie oare vorba de un război comercial ?“ — pune autorul articolului, Claude Villeneuve, întrebarea, referindu-se în continuare la un șir de fapte petrecute în cuprinsul unei singure săptămîni in cadrul relațiilor economice interoccidentale : „La Bruxelles, comisia Pieței comune depune o plîngere contra Franței, pe care o acuză de a fi protejat vinul său în dauna vinurilor italiene ; la Stockholm, Suedia introduce contingentări la importurile de încălțăminte ; Piața comună replică prin sporirea taxelor vamale asupra unor categorii de hîrtie ; Europa occidentală blochează intrarea de fire și fibre sintetice din unele țări sud-asiatice. Și pentru a întregi această cascadă de hotărîri protecțio- niste, guvernul de la Londra este supus unor formidabile presiuni destinate să instaureze un control al importurilor. în general, și al importurilor de automobile în particular. In mod subit toate guvernele occidentale se neliniștesc. Pînă într-atît Incit pro

Vicepreședintele Consiliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
va face o vizită prietenească de lucru in RomâniaLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialists România, George Macovescu, vicepreședintele Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.PE SCURT

CORESPONDENȚII
DÎMBOVIȚA : La Tîrgoviște s-a dat în folosință primul bloc din- tr-un nou microraion situat în zona de vest a orașului. Primii locatari : muncitori de la Combinatul de oțeluri speciale și de la întreprinderea „Romlux". în anul 1976, numai în a- ceastă zonă vor fi date în folosințăI 000 de noi apartamente.
GORJ : La 70 milioane lei se ridică valoarea lucrărilor executate prin muncă patriotică în cursul anului 1975 de către locuitorii municipiului Tîrgu-Jiu. Cetățenii au participat la numeroase acțiuni de întreținere și modernizare a străzilor, la amenajarea a 20 hectare spații verzi, plantarea a 15 kilometri gard viu și aII 000 arbori și arbuști ornamentali, la construcția a două terenuri sportive și amenajarea a 10 terenuri de joacă pentru copii și altele. Angajamentul asumat la începutul anului a fost depășit cu peste 15 milioane lei.
GALAȚI : Magazinul universal „Modern" din Galați, cea mai mare unitate comercială a județului, a împlinit 1 000 de zile de funcționare. Magazinul (aproape 6 000 metri pă- trați suprafață comercială utilă) a desfăcut pînă acum mărfuri în valoare de peste 600 milioane lei. U- nitatea respectivă nu este singura mare realizare a județului, în domeniul comerțului, din actualul cincinal. In această perioadă a fost construită și amenajată o suprafață comercială de peste 50 000 metri pă- trați. De remarcat că numai în acest an în județul Galați au fost înființate 66 noi unități comerciale.
BRAȘOV: Acum, la sfîrșit de an, sportivii brașoveni au primit în dar o sală a sporturilor. Amplasat in zona stației de călători C.F.R., acest important obiectiv turistic răspunde 

aceasta, a dispus și de aportul celui mai bun jucător, al său, Jimmy Connors. Dar Raul Ramirez a fost in mare formă la Cidudad de Mexico și l-a învins destul de ușor pe american in partida decisivă, transmite corespondentul agenției U.P.I. în- tr-o declarație făcută după meci, antrenorul echipei americane, Tony Trabert, a declarat : „Nu poate fi invocată nici o scuză. Echipa Mexicului a jucat foarte bine și a meritat victoria".

blema a trebuit să fie discutată la reuniunea la nivel înalt a celor șase țări puternic industrializate, care a avut loc recent la Rambouillet.Confruntate cu criza economică și cu haosul monetar, statele respective sînt prinse intr-un cerc vicios : fiecare ar vrea să exporte mai mult, dar de fapt fiecare exportă mai puțin. Din două motive : pentru că domnește o mare incertitudine în ce privește cursurile de schimb ; și, îndeosebi, fiindcă fiecare stat are în fața lui un alt stat care caută să importe mai puțin pentru a stimula producția și a atenua, astfel, creșterea șomajului.Pentru a realiza acest obiectiv, se recurge la metode din cele mai viclene. Prima dintre acestea constă în manipularea „Ont“-urilor (prescurtare de la obstacole netarifare). „Ont“-urile sînt bariere cu contururi nedefinite, pe care diferite state le manevrează în mod arbitrar în funcție de conjunctură sau, pur și simplu, după fantezia de moment. Astfel, 

Miloș Minici, va face o vizita prietenească de lucru în Republica Socialistă România în zilele de 24 și 25 decembrie 1975.Cu această ocazie se va efectua un schimb de păreri în probleme de interes comun.DIN ȚARĂ
NOȘTRI transmit:unor dorințe mai vechi ale brașovenilor. Sala are o capacitate de 2 000 de locuri ; în ea se pot organiza întreceri de volei, baschet, handbal, tenis, box, lupte etc.

HARGHITA : In localitățile urbane și rurale din județ s-au desfășurat consfătuiri pe teme ale muncii politico-ideologice și cultural-educative, la care au luat parte cadre didactice, ingineri, economiști, agronomi, juriști, medici și alți intelectuali din această parte a țării. în urma discuțiilor purtate, s-au e- laborat planuri concrete de activitate.
ALBA : Prin darea în exploatare a șoselei asfaltate Zlatna—Abrud a fost încheiată acțiunea de modernizare a șoselei Alba Iulia—Zlatna— Abrud—Cîmpeni, cu o lungime de peste 70 kilometri. Șoseaua, care străbate valea Ampoiului, deschide un nou traseu turistic și de circulație în Munții Apuseni, asigurînd, totodată, o legătură mai bună între Sibiu—Alba Iulia—Băile Felix.
HUNEDOARA : La Orăștie a fost dat in folosință — cu zece zile înainte de termen — noul și modernul supermagazin „Palia", care împreună cu cele 15 noi unități comerciale și de prestări de servicii date în folosință în acest an întregesc rețeaua comercială a IJECOOP. Situat în zona centrală a Orăștiei, su- permagazinul „Palia", cu 4 niveluri, are o suprafață comercială utilă de 6 000 mp. Cumpărătorii găsesc aici o gamă largă de produse alimentare și industriale. Din prima zi de funcționare s-a introdus sistemul de vîn- zare prin autoservire.

In sprijinul 
conducătorilor autoLa Curtea de Argeș, a fost amenajat un modern autodrom. in cadrul școlii de conducători auto profesioniști din localitate. Autodromul este prevăzut cu patru piste de rulare și întrunește toate condițiile și situațiile pe care le-ar putea intîlni un conducător auto in activitatea sa : curbe deosebit de periculoase, pante cu înclinare mare, intersecții dirijate și nedirijate, treceri prin locuri deosebit de accidentate, treceri de pietoni, treceri pesțe calea ferată, precum și piste speciale pe care elevii intră in derapaje controlate și invață să redreseze autovehiculul. (Gh. Cîrstea, corespondentul „Scînteii").

R.F.G. a închis uneori porțile în fața merelor franțuzești, sub motiv că... ar conține prea mult arsenic. A fost invocată o reglementare1 fitosanitară. Dar aceasta nu era decît un pretext. Sub alte pretexte, de pildă, acela al „normelor de securitate", americanii cer o înregistrare prealabilă pentru a verifica dacă aparatele electronice sînt „conforme". Mai există și alte genuri de asemenea obstacole : reglementări antipoluante, subtilități monetare sau în fine, așa-zisele proceduri antidumping. Washingtonul reproșează francezilor, japonezilor, italienilor, vest-gcrmanilor că vind autoturismele lor cu 24—73 la sută sub prețul pieței. De unde — suspiciuni, investigări. Timpul trece și a- facerile se pierd.Vest-europenii consideră că circa o cincime din exporturile Pieței comune către S.U.A. riscă să fie afectate de asemenea măsuri protecționiste. Dar protecționismul are și un revers : țara victimă poate, la rîndul ei, să treacă la măsuri de represalii.In încheierea articolului se spune : „La întîlnirea de la Rambouillet, participanții au promis să vegheze la supraviețuirea comerțului internațional. Dar nu e destul să crezi în liberul schimb sau să te declari partizan al acestuia. Trebuie să acționezi pentru ca principiul comerțului liber să fie respectat".

Popas intr-un univers 
al rulmenților

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
DIN U.R.S.S.

Printre întreprinderile importante care definesc zestrea industrială a Moscovei, se înscrie, la loc de frunte, 
„Fabrica de rulmenți nr. 1".— Acest „Nr. 1“ gravat pe frontispiciul întreprinderii noastre — ne spune Anatoli Alexandrovici Gromov, directorul unității — reprezintă mîn- dria noastră ; un însemn de vechime (sîntem prima din cele 618 întreprinderi industriale construite, în întreaga țară, acum 43 de ani, în cadrul primului cincinal al Uniunii Sovietice) și, totodată, un simbol al dimensiunii productive a întreprinderii și a valorii calitative a produselor. Diversitatea și amploarea producției noastre, ca și rezultatele calitative obținute de colectiv, îndreptățesc a- precierea că în „ramura rulmenților" sîntem primii nu doar din punct de vedere cronologic.Aflăm de la ospitaliera noastră gazdă (colectivul de la „Rulment 1“ este membru activ al Asociației de prietenie so- vieto-română) și argumente concrete ale afirmației de mai sus, generatoare de justificată mîndrie pentru realizatorii lor. De pildă, la ora actuală aici se realizează circa 2 000 de tipodimensiuni de rulmenți. („Aproape toate profilele cunoscute in lume : de la 50 de milimetri la 3 metri diametru și de la 50 de grame ia 7 tone — greutate. Producem rulmenți pentru aproape toate domeniile industriei"). Cit privește întî- ietatea calitativă, ea poate fi argumentată de o realitate cit se poate de expresivă, pe care ne-o comunică Pavel Zaharovici Sorokin, secretarul comitetului de partid pe fabrică : „De 36 de trimestre, neîntrerupt, colectivul nostru deține drapelul de fruntaș pe ramură".Pot fi enumerate și alte distincții : fabrica este decorată cu Ordinul „Lenin", i s-a decernat Diploma de o- noare a C.C. al P.C.U.S.,, deține Drapelul roșu al muncii, netransmisibil... Sînt, ni se spune, rezultatele muncii neobosite, pline de abnegație ale unui colectiv muncitoresc, în care activează peste 4 000 de comuniști. De-a lungul anilor, mulți dintre fruntașii în muncă de aci au fost trimiși să întărească alte colective industriale din întreaga țară.în legătură cu aceasta, aflăm, de pildă, că unul dintre cei mai „temuți" concurenți ai fabricii moscovite, in întrecerea pe ramură, este colectivul unei întreprinderi similare din Kuibișev, unitate ale cărei baze le-au pus, în timpul războiului, muncitori și specialiști de la „Rulment 1“ din Moscova. „Au trecut mulți ani de-atunci, ne spune directorul, dar noi continuăm să-i considerăm pe cei din Kuibișev tot ca pe niște -rude apropiate», ca pe niște fii ai noștri — și chiar dacă nu ne este ușor să-i simțim tot timpul «cum ne calcă pe
Magistrala feroviară „B-B“

CORESPONDENȚA
DIN R.S.F. IUGOSLAVIA

Printre marile obiective economice care au îmbogățit în acest sfîrșit de an patrimoniul țării vecine și prietene se relevă prin importanta și amploarea sa magistrala feroviară ce leagă capitala Iugoslaviei de Marea Adriatică pe ruta cea mai scurtă — eveniment ce încununează eforturile desfășurate în acest sens timp de peste două decenii de constructorii iugoslavi.Belgrad — Bar... Aceste două cuvinte, indicînd punctele terminus ale magistralei, au avut o rezonanță deosebită și un amplu efect mobilizator în rîndurile oamenilor muncii din Iugoslavia. Proiectul respectivei lucrări, cunoscut sub denumirea prescurtată „B—B“, a concentrat atenția întregii opinii publice iugoslave, a făcut obiectul multor reportaje, comentarii. informații în paginile presei, a fost frecvent evocat în emisiunile de radio și televiziune ; iar pentru înfăptuirea lui au fost investite importante mijloace materiale și financiare, lansindu-se în acest scop și un împrumut popular al cărui succes a exprimat o dată mai mult adeziunea cetățenilor Iugoslaviei socialiste pentru înfăptuirea marelui o- biectiv.Ideea realizării unei legături directe între Belgrad și litoralul adria- tic, datînd de aproape un veac, a preocupat multe generații de ingineri și constructori. Dar ea a putut să prindă viață numai în perioada construcției socialiste. Soluția aleasă de constructori asigură cea mai scurtă legătură între capitală și mare, dar aplicarea ei n-a fost ușoară. Mai mult de trei sferturi din întregul traseu, lung de 476 kilometri, se desfășoară într-o zonă muntoasă, cu altitudini ajungind uneori pînă la a- proape 2 000 de metri. înfăptuirea lucrării constituie o performanță tehnică remarcabilă, oferă o dovadă a ingeniozității proiectanților și constructorilor iugoslavi.Iată cîteva date ce vorbesc de la sine : pe aproape un sfert din traseu, respectiv 114 kilometri, au fost construite 254 tuneluri, dintre care patru au lungimi între 5 și 6 kilometri. Ca să parcurgă toate aceste tuneluri, garniturile trenurilor electrice au nevoie de două ore și jumătate. Ele străbat masivele Malien și Pov- len, platoul Zlatibor, trec peste canioane pină in prezent de netrecut, traversează de mai multe ori rîurile de munte Dietnia, Trni Rzav, Uvaț, Lim. Tara și Moracea, în acest scop fiind construite 234 de poduri și viaducte din beton și oțel, însumînd peste 14,5
vremea

Ieri în țară : Vremea a fost caldă. Cerul a fost variabil în jumătatea de sud a țării și schimbător în nord. Au căzut precipitații slabe izolate sub formă de burniță și ploaie în Crișana. Transilvania. Moldova, și sub formă de ninsoare și burniță în Maramureș. La munte s-a produs ceață cu depunere de chiciură. Vintul a prezentat intensificări în zona de munte. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Ocna Sugatag și plus 10 grade la Calafat. Băilești și Măicănești. Tn București : Cerul a fost variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 6 grade.
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 decembrie. în țară : Vreme 

călcîie», gata-gata să ne-o ia înainte în întrecere, prezența lor In primele rînduri ale competiției profesionale ne bucură intr-un mod aparte. Succesele lor ne arată că tradiția de la «Rulment I» este păstrată și dezvoltată".O trăsătură definitorie a acestei tradiții este preocuparea pentru un necontenit progres tehnic, realizat cu forțe proprii. „Colectivul nostru, ne spun interlocutorii, a modernizat peste 3 500 de utilaje... Am construit cu ,mijloace proprii 1 750 de strunguri... Mereu se ivesc noi propuneri de raționalizări : de pildă, datorită unei singure inițiative de acest fel, prelucrăm anual 40 000 de tone de metal în plus... Ca o concluzie : azi, 70 la sută din procesele tehnice și tehnologice sînt automatizate și realizăm — In același spațiu, și cu un colectiv mai mic — o producție de șapte ori mai mare decît cea antebelică... Asta înseamnă. desigur, în primul rînd, oameni destoinici. Hărnicia și pasiunea colectivului, capacitatea lui de a crește și valorifica în permanență oameni de nădejde reprezintă tocmai o altă trăsătură definitorie. Asemenea oameni avem cu sutele" — ne spune secretarul de partid.Despre cel mal buni între cei buni vorbesc titlurile de Erou al Muncii Socialiste acordate la trei dintre oamenii de la „Rulment 1": A. V. Viktorov, șef al unei brigăzi de strungari ; Semion Minaev — tot strungar, și însuși directorul fabricii. „Biografia mea, ne spune A. A. Gromov, se aseamănă cu aceea a fabricii... In 1931, cînd am venit din Cri- meea la Moscova, la Institutul muncitoresc «Bauman», nu aveam altă recomandare decît carnetul de com- somolist — la fel cum și fabrica se «recomanda» mai mult prin îndrăznețele planuri de perspectivă... Pe urmă am produs primul rulment, de cîțiva centimetri (care ne-a emoționat mai mult decît giganții pe care-i producem acum) ; apoi ne-am încadrat în bătălia pentru plan ; apoi au urmat ritmurile războiului, apoi ale refacerii... Și iată-ne azi confruntați cu problemele complexe ale unui nou cincinal, cu creșterea tinerei generații de rulmentiști moscoviți, cu permanenta preocupare de a justifica emblema înscrisă pe frontispiciul fabricii..,".„Rulment 1". O întreprindere industrială modernă și, totodată, cu o istorie bogată In semnificative tradiții. Un colectiv comunist definitoriu pentru capacitatea productivă a Moscovei de azi.
Petre DRAGU

kilometri. Cel mai grandios dintre ele este podul ce traversează micul rii; de munte Mala Rieka, considerat cel mai mare pod feroviar din Europa. Dantelăria lui de oțel se întinde pe o jumătate de kilometru, unind cele două maluri și sprijinindu-se pe piloni de beton de peste 200 de metri înălțime.Construirea magistralei feroviare Belgrad — Bar are o inestimabilă importanță economică. Pentru aproape jumătate din regiunile Iugoslaviei a- ceastă magistrală reprezintă un mijloc de comunicare și transport eficient și rapid, deschizînd, totodată, accesul la noi regiuni bogate în resurse miniere din Serbia și Munte- negru. Zona traversată de noua cale ferată numără aproape două milioane de locuitori și dispune de mari avuții naturale. Experții au evaluat resursele din regiunile respective la : 3,3 miliarde tone lignit, 120 milioane metri cubi material lemnos, 250 milioane tone minereu de nichel. 2 milioane tone antimoniu, 350 mii tone minereu de plumb și zinc etc., care vor putea fi puse acum mai lesne în valoare datorită magistralei feroviare.La direcția din Titograd pentru construcția căii ferate Belgrad — Bar, inginerul Radunovici Radomir ne-a relatat cîteva episoade reflectînd e- forturile supraomenești pe care au trebuit să le depună constructorii, mai ales în Muntenegru, pentru realizarea acestui obiectiv. De pildă, condițiile complexe în care a fost construit tunelul Trebesița au supus constructorii la grele încercări. într-o perioadă, ca urmare a pătrunderii apei în tunel, muncitorii au trebuit să fie schimbați Ia fiecare două ore. In șase luni s-a avansat cu numai 30 dc metri ; in anumite sectoare muncitorii au lucrat la dislocarea rocilor, fiind suspendați pe odgoane, la înălțimi amețitoare. Lucrările pe terenul accidentat, inaccesibil, au necesitat soluții neobișnuite, iar mașinile și utilajele au trebuit să fie a- duse la locul de muncă piesă cu piesă. Totodată, realizarea fiecărei porțiuni de cale ferată a necesitat, pe lingă eforturile pentru asigurarea și aducerea materialelor de construcții, o mare investiție de tenacitate și muncă îndîrjită, plină de abnegație, un efort susținut, într-un cuvînt a fost un examen din cele mai dificile pe care constructorii Iugoslaviei socialiste l-au trecut cu strălucire.
S. MORCOVESCU

relativ caldă la începutul intervalului, apoi in curs de răcire ușoară in- cepînd din nordul țării. Cerul va fi variabil mai mult noros în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, unde la începutul intervalului vor cădea burnițe și ploi locale. Apoi acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. în celelalte regiuni precipitațiile vor fi izolate. La munte se va semnala lapoviță și ninsoare, iar vîntul va prezenta intensificări pînă la tare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, pe alocuri mai coborîte în ultimele nopți, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade mai ridicate în prima zi în sud-vestul țării. în jumătatea de sud-vest se va produce ceață. în București : Vreme relativ caldă la început, apoi în curs de răcire ușoară. Cerul va fi temporar noros, favorabil precipitațiilor în a doua parte a intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. Ceață dimineața și seara.
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în Consiliul de Securitate SOFIA

Rezoluție privind soluționarea
situației din Timor

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale româno-bulgareNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a a- doptat, luni seara. în unanimitate, un proiect de rezoluție care cere guvernului indonezian să-și retragă în cel mai scurt timp toate forțele sale armate din Timor. Documentul prevede necesitatea respectării, de către toate statele, a integrității teritoriale a Timorului, precum și a

dreptului la autodeterminare al poporului general trimită care să interesate în vederea soluționării politice a situației, pentru asigurarea decolonizării Timoruluiț precum și a respectării dreptului la autodeterminare al locuitorilor săi.
său. In acest sens, secretarul al O.N.U. este solicitat să o misiune specială în zonă, ia contact cu toate părțile

Contacte diplomatice în Orientul
ApropiatDAMASC 23 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Comitetului E- xecutiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a conferit la Damasc cu Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Siriei, informează agenția M.E.N. A fost examinată situația din Orientul Mijlociu în ansamblul ei și modalitățile de stabilire a unui plan de acțiune comun în perspectiva dezbaterilor din Consiliul de Securitate asupra acestei chestiuni, programate cu începere de la 12 ianuarie anul viitor.

din Orientul Mijlociu, îndeosebi în lumina preconizatei reuniuni a Consiliului de Securitate consacrate a- cestei probleme, care urmează să aibă loc în ianuarie anul viitor și la care este invitată să participe Organizația pentru Eliberarea Palestinei.Agențiile United Press International și Reuter relatează că Atherton a transmis liderilor israelieni dorința guvernului american ca Israelul să participe la reuniunea Consiliului de Securitate.
★TEL AVIV 23 (Agerpres). — Subsecretarul de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Mijlociu și A- siei, Alfred Atherton, a părăsit, marți. Israelul. îndreptîndu-se spre Washington, după un turneu de informare in regiune, unde a mai vizitat Siria. Iordania. Arabia Saudită și Egiptul. Atherton a efectuat un schimb de opinii cu oficialitățile statelor vizitate spectivele de

NOI CIOCNIRI ÎN LIBAN

in legătură cu per- soluționare a situației

BEIRUT 23 (Agerpres). — în capitala libaneză marți au fost semnalate noi confruntări armate. Lupte violente au avut loc și în orașul Zahle. unde au fost înregistrate noi victime omenești. Toate căile de acces spre această localitate sînt întrerupte. La Tripoli situația a fost caracterizată, in buletinele de știri ale postului de radio Beirut, drept „relativ calmă".

SOFIA 23. — Corespondentul A- gerpres transmite : în zilele de 22 și 23 decembrie au avut loc la Sofia lucrările celei de-a XlI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale mâno-bulgare de colaborare mică și examinat dicațiilor întîlnirile varășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, privind dezvoltarea multilaterală a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifioe dintre cele două țări.Comisia a apreciat pozitiv activitatea desfășurată în ultima perioadă în domeniul dezvoltării și diversificării colaborării economice și tehni- co-științifice și a adoptat noi măsuri privind extinderea, în continuare, a relațiilor de colaborare îndeosebi in domeniile construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, metalurgiei, chimiei, transporturilor, industriei ușoare. A fost examinat, d>e asemenea, stadiul pregătirilor privind realizarea și exploatarea complexului hidrotehnic Turnu-Măgurele — Nikopol și cele cu privire la transportul de energie electrică din U.R.S.S. în R. P. Bulgaria prin teritoriul României.Cu prilejul sesiunii a fost semnat acordul comercial de lungă durată, pe

ro- econo- tehnico-științifică. A fost modul de realizare a inși orientărilor stabilite la și convorbirile dintre to-

★

Dupd atacul terorist de la Viena
• Tofi ostaticii au fost eliberați • O.E.P. și guverne arabe con
damnă asemenea acțiuni criminale • Declarația secretarului 

general al O.N.U.VIENA 23 (Agerpres). — Guvernul Austriei a anunțat, marți dimineață, că toți miniștrii O.P.E.C. și celelalte persoane luate ca ostatici de către un grup de comando de la Sediul O.P.E.C. din fost eliberați, iar teroriștii dat autorităților algeriene portul Dar El Heida.
★KUWEIT 23 (Agerpres). — Abu Ayad, membru al Consiliului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a condamnat operațiunea de comando de la Viena, subliniind că o consideră drept o acțiune criminală, care dăunează cauzei sacre palestinene, intr-un moment în care aceasta înregistrează importante victorii politice. El a adăugat că acest atac afectează imaginea luptei popoarelor arabe și că. dacă în spatele lui a existat un obiectiv politic, acesta ar fi trebuit să fie exprimat pe o altă cale. Abu Ayad a declarat că operațiunea a fost înfăptuită într-o manieră suspectă, cu scopul de a dăuna intereselor popoarelor arabe.Referindu-se la alt purtător de declarat că nici o numele „Brațul (din care pretind membrii comandoului de la nu este cunoscută în cercurile palestinene și că O.E.P. nu are nimic comun cu atacul din capitala Austriei.*Guvernul egiptean, reunit sub președinția premierului Mamdouh Salem, a dat publicității o declarație referitoare la atacul de la Viena, în care se afirmă că în „asemenea acțiuni iresponsabile vede o amenința-

duminică, Viena, au s-au pre- pe aero-

aceeași acțiune, un cuvint al O.E.P. a organizație purtînd Revoluțieică ar face Arabe" parte Viena)

re la adresa cauzei arabe, într-un moment cînd cauza eliberării pămîn- turilor ocupate și a recunoașterii drepturilor legitime ale poporului palestinean se află într-o etapă decisivă, in care au fost înregistrate multe rezultate pozitive și cînd ea se bucură de tot mai multă înțelegere și sprijin din partea forurilor internaționale, a liderilor politici și a popoarelor lumii". Denunțînd cu vigoare acest gen de acțiuni, declarația guvernului egiptean afirmă că ele „sînt inspirate de motivații, interese și forțe care urmăresc să submineze prestigiul popoarelor arabe, în general, și al cauzei palestinene, în particular, precum și succesele obținute prin lupta și prin solidaritatea arabă".
★La rîndul său, ministrul de stat ku- weitian pentru afacerile cabinetului, Abdel Aziz Hussein, a spus, altele, că „această acțiune poate solda cu vreun rezultat iar o asemenea metodă nu va odată fructuoasă, ea aducînd dicii cauzei arabe și reputației arabilor în străinătate".
★Adoptînd o poziție similară față de atacul sediului O.P.E.C. din Viena și luarea de ostatici, primul ministru al Iordaniei. Zeid Rifai, a condamnat acest gen de acțiuni ca fiind dăunătoare intereselor și luptei popoarelor arabe.

Marți. tovarășul Leonte Răutu,F membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-știin- țifică, a fost primit de Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. al ~ ~ “ ' Consiliului Bulgaria.Cu acest probleme ale relațiilor româno-bulgare și, în mod deosebit, căile și modalitățile de ducere la îndeplinire a sarcinilor trasate de conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, în vederea extinderii și adîn- cirii, în continuare, a colaborării și

P.C. Bulgar, președintele de Miniștri al R. P.prilej au fost abordate

ROMA

printre nu se pozitiv, fi nici- preju-

★Intr-o declarație dată publicității la New York, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat regretul în legătură cu atacul asupra sediului O.P.E.C. din Viena. denun- țindu-1 ca pe un act iresponsabil.

perioada 1976—1980. care prevede un volum total al schimburilor de mărfuri dintre cele două țări în valoare de peste un miliard de ruble, ceea ce reprezintă o creștere de circa două ori și jumătate față de prevederile acordului comercial din actualul cincinal și o dublare a livrărilor reciproce față de realizările obținute în aceeași perioadă, ponderea deținind-o mașinile și utilajeleAu fost semnate, de asemenea, protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1976, precum și un program de măsuri pentru lărgirea colaborării dintre cele două țări în domeniul transporturilor prin dezvoltarea, în continuare, a rețelelor de transport și a tranzitului de mărfuri și călători prin teritoriile celor țări.Rezultatele lucrărilor sesiunii fost consemnate în protocolul nat de tovarășii Leonte Răutu.ședințele părții române în comisie, și de Jivko Jivkov. președintele părții bulgare in comisie.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.Cu prilejul sesiunii. Jivko Jivkov a oferit un dineu în cinstea delegației române.

douăausem-pre-

★cooperării economice și tehnico-știin- țifice pe multiple planuri dintre România și Bulgaria.La întîlnrre, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au fost prezenți Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală, Nicolae Mă- nescu, ministrul energiei electrice al Republicii Socialiste România, și Petar Danailov, ministrul energeticii al R. P. Bulgaria.Au fost prezenți, de asemenea, Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia, și Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la București.
Dezvoltarea colaborării tehnico-științifice

româno-iugoslaveBELGRAD 23 — Corespondentul nostru, transmite : Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, a primit, marți, pe Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, aflat în vizită la Belgrad. In cadrul convorbirii ce a a- vut loc cu acest prilej s-a apreciat pozitiv colaborarea dintre cele două țări pe planul științei și dezvoltării tehnologice, relevîndu-se, totodată, necesitatea folosirii tuturor posibilităților existente in vederea impulsionării conlucrării în acest domeniu în spiritul indicațiilor date de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Ti to.
★La Belgrad a fost semnat Programul de colaborare și cooperare între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul R:S.F. Iugoslavia în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice pe perioada 1976—1980. Programul prevede măsurile de dezvoltare și adîncire, in continuare, a colaborării și cooperării româno-iugoslave în domeniul cercetării științifice, al dezvoltării tehnologice și al creșterii eficientei acestei activități în rezolvarea unor

probleme importante pentru economiile naționale.Programul a fost semnat de Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și de Trpe Iakovlevski, președintele Comitetului Federal pentru Știință și Cultură.

Tovarășul Fidel Castro alesHAVANA — 23 — Corespondentul Agerpres transmite ; La Havana au luat sfirșit lucrările primului Congres al Partidului Comunist din Cuba. După încheierea dezbaterilor au fost anunțate rezultatele alegerilor pentru noile organe de conducere ale partidului : Comitetul Central. Biroul Politic și Secretariatul C.C. al partidului. în componenta Comitetului Central au fost aleși 112 membri și 12 membri supleanți.întrunit în prima sa ședință, Comitetul Central l-a ales, în unanimitate. pe tovarășul Fidel Castro in funcția de prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba. Raul Castro a fost ales în funcția de al doilea secretar al C.C. al P.C. din Cuba. Biroul Politic, lărgit de la 8 la 13 membri, este format din tovarășii Fidel Castro. Raul Castro. Osvaldo Dorticos, Juan Almeida, Ramiro Valdes, Armando 1 Blas Roca,

prim-secretar al C.C. al P.C.C.Ventura, Carlos Rafael Rodrigues, Pedro Miret și Arnaldo Milian.In încheierea lucrărilor a luat cu- vintul tovarășul Fidel Castro care, referindu-se la importanța congresului, a subliniat că acesta reprezintă un moment de referință dintre cele mai semnificative în istoria Cubei, el sintetizind experiența acumulată de partid și de revoluție în cei 17 ani.în Piața Revoluției din Havana a avut loc un mare miting popular. în sprijinul hotărîrilor adoptate_ de primul Congres al Partidului din Cuba. Comunist

Guillermo Garcia, Hart, Sergio del Valle, , Jose Rdmon Machado

★Comitetul Central al P.C. a oferit o recepție la care cipat delegații la congres, precum și delegațiile de peste hotare. La recepție a luat parte delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.
din Cuba au parti-

hanoi Sesiunea Adunării Naționale a R.D. Vietnam

DE PRETUTINDENI
• ENERGIILE ÎNALTE 

IN TRATAREA CANCE
RULUI. Dr. Hideki Yukawa, laureat al premiului Nobel (1949) pentru faptul de a fi demonstrat matematic existenta particulelor energiilor înalte „pi-mezoni" susține că energiile inalte constituie „metoda ideală" pentru tratarea cancerului. Savantul japonez și-a exprimat această opinie in cursul unei mese rotunde care s-a desfășurat la Institutul de fizică fundamentală al Universității din Kyoto. El însuși a urmat un astfel de tratament. De altfel, încercările clinice în tratarea cancerului pielii, transmite A.F.P., ar fi dat „rezultate sesizabile" la centrul de cercetări de la Los Alamos din S.U.A. în cursul mesei rotunde amintite s-a precizat că mai multe acceleratoare de particule din Japonia vor fi transformate pentru a fi folosite în scopuri medicale.

• IMAGINI COLOR 
REALIZATE IN ÎNTUNE
RIC. Cu ajutorul unei camere de Luat vederi realizate de specialiști ai Clinicii oftalmologice și ai Universității tehnice din Miinchen (R.F.G.), s-au putut realiza fotografii color in condițiile absenței oricărei surse de lumină. Deși deocamdată utilizarea acestui aparat este limitată la consultări oftalmologice, se presupune că el va deschide noi perspective in diagnoza medicală. Teoretic, el iși poate insă găsi aplicare în multe alte domenii, ca, de pildă, în construcția de radiotelescoâpe sau microscoape electronice.

• FOSILE UMANE DE 
PESTE 3 MILIOANE DE 
ANI. Un grup de antropologi americani și franoezi au descoperit, recent, in Etiopia, oasele fosilizate a doi copii și cinci adulți care au trăit cu peste trei milioane de ani in urmă. Savantul Donald Johanson de la Universitatea din Cleveland (S.U.A.) a declarat că cel mai bine s-au pastrat oasele miinii, care demonstrează cu claritate că oamenii din acele timpuri puteau efectua mișcări și operații precise. Noua descoperire confirmă afirmațiile cercetătorului american Mark Leakey, care a găsit, in luna octombrie, in Tanzania, dinții și maxilarele a 11 ființe umane, și care a apreciat că acestea au trăit cu 3,3—3,7 milioane de ani in urmă.

• ALERTĂ PE BAN
CHIZĂ. Alarmă la stațiunea arctică a Universității din Washington, aflată în derivă in Marea Beaufort (la nord de A- laska). Pe banchiza pe care era instalată stațiunea s-a produs o largă spărtură. Consecințe : ■ legaturile electrice au fost întrerupte, aparatura a suferit deteriorări grave, iar micul aeroport amenajat pe gheața a devenit aproape impracticabil. Avioane de salvare au izbutit să ia la bordul lor 11 cercetători. Cițiva au rămas pe banchiză in vederea recuperării instalațiilor. Stațiunea, paralizată de acest accident natural, începuse . să funcționeze in luna martie, ca centru de coordonare a altor trei stațiuni arctice americane, aflate la o depărtare de 80 km una de alta.

• UN ORAȘ CARE SE 
SCUFUNDĂ. 290 de specialiști — geologi, arhitecți, statisticieni, juriști — s-au întrunit recent în orașul iugoslav Tuzla pentru a-i „hotărî soarta". Subsolul acestui oraș este in fapt un uriaș depozit de sare. Nu mai puțin de 10 milioane tone au fost scoase din anul 1891 pină după al doilea război mondial, cînd au fost sistate exploatările. Urmarea a fost că o- rașul a început să se scufunde. Zona cea mai afectată, circa 450 ha, s-a scufundat, pină acum cu 8 metri și continuă să cedeze / cu un milimetru la două zile. Consfătuirea de la Tuzla a avut ca obiectiv tocmai identificarea metodelor celor mai eficiente in vederea salvării orașului.

•LEACUL MULT 
CĂUTAT ? La Institutul de chimie organică al filialei din Siberia a Academiei de știință a U.R.S.S. a fost obținut un preparat silico-organic cu calități deosebite. Aplicat sub formă de pomadă, el reduce de circa trei ori perioada de cicatrizare a rănilor, intensifică ritmul de creștere a părului sau blănii pe corpul animalelor. In prezent au loc experimentările clinice ale acestui preparat, denumit „Mival", care, între altele, poate constitui și leacul mult căutat împotriva calviției.

• ZĂPADĂ ROȘIE. A- supra unor întinse regiuni ale Franței a căzut, zilele trecute, zăpadă roșie. Explicația acestui rar fenomen meteorologic : vin- turi puternice au adus nisip din Sahara, peste Marea Medite- rană, coborind apoi precipitațiile sub formă de zăpadă.
• CREȘTEREA TURIS

MULUI ÎN 1975. Călătoriile turistice în străinătate au crescut în anul acesta cu 2 la sută, precizează statisticile publicate la Geneva de către Organizația Mondială a Turismului. Numărul total al turiștilor străini s-a ridicat la 213 milioane, iar cheltuielile făcute de aceștia la 31,9 miliarde de dolari, față de 29 miliarde anul trecut. O.M.T. precizează, totodată, că turismul intern a crescut și mai mult decit cel internațional.

In ca-HANOI 23 drul lucrărilor sesiunii Adunării Naționale a R. D. Vietnam, care se desfășoară la Hanoi, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Truong Chinh. a prezentat două documente, adoptate de Conferința politică consultativă pentru reunificarea națională pe linie de stat : raportul privind rezultatele conferinței și un document adoptat în unanimitate de delegațiile Nordului și Sudului Vietnamului. „Conferința politică consultativă, a subliniat Truong Chinh, a rezolvat bine toate problemele vizînd realizarea reunificării

(Agerpres). țării pe linie de stat, răspunzînd astfel așteptărilor poporului nostru".După aprobarea raportului prezentat de Truong Chinh de către deputății Adunărir Naționale. Le Thanh Nghi, viceprim-ministru, a prezentat, în numele guvernului, un raport cu- prinzînd bilanțul realizării planului de stat pe anul 1975 și al acțiunii de refacere și dezvoltare a economiei și culturii din R. D. Vietnam, din ultimii trei ani. Au fost, de asemenea, expuse sarcinile, orientarea și obiectivele planului de stat pe anul 1976 și căile de îmbunătățire a conducerii economice.
ȘAiGOM Obiective stabilite la Congresul

reprezentanților populației sud-vietnameze

Pham Hung, mem- Politic al C.C. al ce Muncesc din al Comitetului din
SAIGON 23 (Agerpres). — La Saigon s-au încheiat lucrările Congresului reprezentanților populației sud- vietnameze.Cu acest prilej, bru al Biroului Partidului celor Vietnam, secretarVietnamul ’de sud al acestui partid, conducătorul delegației sud-vietna- m'eze la Conferința politică consultativă pentru reunificarea națională pe linie de stat a Vietnamului, ’ ferit la diferite aspecte pe ridică reunificarea națională dicat sarcinile imediate ale tului din Vietnamul de sudtidului celor ce Muncesc din Vietnam. ale forțelor armate și ale populației sud-vietnameze. Aceste sarcini, a spus el. constau în : edificarea la diferite niveluri a unei puteri revoluționare capabile să-și îndatoririle facerilor și

s-a re- care le și a in- Comite- al Par-
asume legate de realizarea pre- a construcției socialiste,

garantarea libertăților democratice, menținerea ordinii, crearea unui sistem de organe ale justiției și promulgarea legilor ce se impun ; reprimarea elementelor contrarevoluționare : abolirea clasei capitaliștilor compradori și a tuturor vestigiilor clasei proprietarilor funciari feudali; reorganizarea și dezvoltarea producției. rezolvarea problemei șomajului moștenit de la vechiul regim ; reglementarea optimă a problemelor din sfera comerțului, creditului, finanțelor, activității bancare, circulației monetare și gestiunii economice; intensificarea eforturilor menite să asigure progresul în domeniul culturii. învățămîntului. sănătății publice și al asigurărilor sociale.într-o atmosferă de entuziasm general. delegații au adoptat. în unanimitate. „Comunicatul Congresului reprezentanților populației sud-vietnameze".

agențiile de presă
Președintele Mao Tzedun a avut, marți, o întrevedere cu Manuel Pinto da Costa, președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe, secretar general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome Principe, vorbire Și purtînd cu acesta o con- cordială, prietenească.

Primul ministru al R. D. 
Vietnam, Fara Van Dong>a pri* mit, la Hanoi, o delegație a comitetului Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. pentru problemele privind pe militarii americani dispăruți în sud-estul Asiei. Cu a- cest prilej, premierul Fam Van Dong a expus poziția guvernului R.D.V. în problema normalizării relațiilor cu S.U.A.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:........... ........... ....________ :____ ._ ’_______ -

„Revolta de la bază
și imperativul reinnoirii P. S. D. I.„Deasupra casei so- cial-democrate s-a a- bătut un adevărat uragan". Cu aceste cuvinte caracteriza recent ziarul „CORRIEKE DELLA SERA" fră- mîntările ce au cuprins Partidul Socialist Democratic Italian. Declinul, tot mai vizibil după congresul de anul trecut de la Genova, s-a accentuat după alegerile regionale de la 15 iunie. De regulă, în consultări’e administrative. P.S.D.I. înregistra anumite sporuri de voturi față de alegerile politice propriu-zise. Regula nu s-a mai confirmat la ultima consultare e- lectorală ; socialist-de- mocrații au înregistrat un recul de Ia 6.9 la sută la 5.6 Ia sută, pierderi însemnate înregis- trîndu-se îndeosebi în zonele lor tradiționale din nordul și centrul țării. La aceasta s-au adăugat căderea în lanț a unor administrații de centru-stîn- ga (din care P.S.D.I.

făcea parte) și înlocuirea Jor, în cea mare parte, cu administrații de stingă.Dar lucrările nu s-au oprit aici. In rîn- durile partidului a început să fie tot mai puternic contestată linia anacronică promovată de P.S.D.I. orientării partidului, organizații hotărît să . ..ministrațiile de stingă sau cele deschise colaborării cu P.C. Italian.„Revolta de Ia bază" sau „revolta de la periferia partidului" — cum o numea „L’UNI- TA“ — a îmbrăcat însă și alte aspecte. La Milano, o mare parte din militanții partidului au hotărît să iasă din cadrul P.S.D.I., creînd „Mișcarea unitară de inițiativă care secții localități din

mai

conducereaIn pofida direcțiunii nu puține locale au sprijine ad-

unitară socialistă", format alte nordulși-ași în
BRUXELLES

transmit
în S.U.A. In decursul a 40 de luni, începînd de la 1 februarie 1976. Potrivit acestei legi, se reduce, în același timp, prețul petrolului american de la 11,28 dolari la circa 7.66 dolari per baril. Președintele Ford a anulat, totodată, suprataxa de doi dolari per baril impusă importurilor de petrol.

tării. La Roma a continuat să cîștige teren „Uniunea pentru re- fondarea socialismului democratic", născut încă înainte de 15 iunie.■ Membrii acestor formații reproșează conducerii partidului faptul că promovează o politică rigidă, de alianță cu cercurile con; servatoare. în timp ce pe plan extern sprijină „linia atlantică".Preocupat de îngustarea influentei sale electorale, actualul grup conducător a ho- in pe altărît să readucă fruntea partiduliii fostul președinte republicii. Giuseppe Saragat. Dar. după cum remarcă numeroși observatori, o schimbare substitui o acțiune de reînnoire a partidului, care să tină seama de realitățile noi intervenite pe eșichierul politic după 15 iunie.
asemenea nu poate veritabilă

Radu BOGDAN

Învățămîntul superior
sub efectele crizei economiceDe mai multe săptă- mini, centrele universitare din Belgia trăiesc nei tare fărăcum

sub tensiunea u- mișcări protesta- de o amploare precedent, după relevă presa și
recunosc serviciile oficiale de informații.Recent, la Bruxelles a avut loc o manifestație studențească care a reunit mai multe mii de țineți de pe băncile fa-

cultătilor din întreaga Belgie. A urmat declanșarea de greve la universitățile din Bruxelles, Liege, Anvers, Mons, Namur. Louvain. Studenții au ieșit în stradă, au blocat artere

principale de circulație, au organizat mitinguri publice și au difuzat manifeste.Toate acestea reprezintă o reacție față de proiectul de lege pre- conizind reducerea. într-o însemnată măsură, a subvențiilor acordate de stat instituțiilor de învătămînt superior. Prevederile proiectului amintit fac parte din- tr-o suită de măsuri mai generale, a căror punere în practică urmărește să atenueze urmările crizei economice care afectează întreg organismul vieții sociale. Aplicarea capitolului referitor la universități ar avea ca

rezultat reduceri de locuri în facultăți, comprimări și desființări de catedre, suprimări de laboratoare și biblioteci, închideri de cămine și cantine studențești — toate cu efecte dureroase asupra studenților și învă- țămîntului în general.Solidarizîndu-se cu studenții, conducerile unui șir de universități au votat moțiuni și au înaintat memorii de protest față de actualele stări de lucruri. Conferința rectorilor universităților din întreaga Belgie și-a exprimat nemulțumirea a- dîncă față derea vind de preve- bugetară pri- universitățile, iar

adunarea reprezentanților corpului științific universitar a adresat un apel la o concertare națională a tuturor factorilor interesați în formgrea studenților, in dezvoltarea invățămîntului in facultăți, a științifice.Pe fondul conomice de afectată în ultimii ani societatea i învățămîntul sitar din pene gia. cilă.

cercetăriicrizei e- care estecapitalistă, I univer- trăiește, în una țările vest-euro- dezvoltate, Bel- o existentă difi-
N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

TOKIO

„Seatopia"
munciiîn apele liniștite din apropierea portului Numazu, situat pe țărmul Pacificului, la sud de Tokio, s-a încheiat recent, sub privirile atente ale oamenilor de știință, ultima etapă gram cetări tății desfășura activitatea la adincimi pînă la 100 de metri. Programul, denumit „Seatopia". a fost lansat acum opt ani de Agenția de știință și tehnologie, experiențele subacvatice efectuîndu-se eșa- - lonat. la 30 metri, în ultima metri.La efectuarea ultimei etape a proiectului „Seatopia", care a durat 16 zile, au parti-

a primului pro- japonez de cer- asupra capaci- omului de a-și

adîncimi60 metri, iaretapă de 100de

și perspectivele 
subacvaticecipat Ei au meră la bordul unei aparținînd japonez pentru cercetări oceanice și tehnologice. Treptat, presiunea în această cameră a fost adusă pînă la 11 atmosfere, pentru a corespunde cu presiunea apei la adîncimea de 100 metri. Ulterior, acvanau- ții au coborît cite doi. cu un ascensor presurizat. pe solul submarin. Ei au executat. la adîncimea de 100 metri, un program complex, cu o durată totală de 14 ore și 27 minute. Printre altele, au fost supuși unor teste medicale, psihologice, de memorie și matematice, au instalat aparatură și echipamente pe fundul mării și au executat

patru acvanauți. intrat într-o cade presurizare, nave centrului
un complex de exerciții, pentru a stabili limitele rezistenței u- mane în condițiile u- nei presiuni de 11 atmosfere la adîncimea respectivă. Apoi au reintrat in camera de presurizare, unde s-a revenit treptat la presiunea normală.Genhico însărcinat cerea proiectului „Sea- topia". aprecia că, în ciuda unor dificultăți tehnice, experimentul demonstrează că menii pot lucra rioade îndelungi mare adîncime. ’Agenția de știință și tehnologie intenționează să continue a- cește cercetări lanseze vanauti cimi de

atmosfericăMatsuda, cu condu-
oa- pe- la

și să grupe de ac- pînă la adin- 300 metri.
Paul DIACONU

La Seminarul organizat la Varșovia, de „Comitetul Polonia — anul 2 000", în cadrul A- cademiei poloneze de științe, prof. dr. Mircea Malița a prezentat . o comunicare despre structura Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, despre gîndi- rea președintelui Ceaușescu privind societății socialiste dezvoltate in România.

Trei milioane de sala- 
riați belgieni au participat marți la o grevă de scurtă durată. în semn de protest față de hotărirea guvernului de a se proceda la înghețarea salariilor.

Nicolae construirea multilateral
La Washington, pre?edin- tele S.U.A., Gerald Ford, a semnat legea privind liberalizarea treptată a prețului petrolului extras

Satelitul „Raduga" a fost lansat, la 22 decembrie. în U.R.S.S., avind la bord aparatură de retranslate, pe lungimi de undă centimetrice,_ capabilă să asigure, în permanență, legături radio și transmiterea in alb-negru și color a programelor televiziunii centrale sovietice in rețeaua stațiilor „Orbita".
Un complotavînd drePt sc°p răsturnarea guvernului a fost descoperit în Ghana, relatează agenția Reuter. Participanții la complot au fost arestați și vor fi deferiți justiției.

Probleme economice, pe meridianele globului

Aspecte ale recesiunii și inflațieiWASHINGTON 23 (Agerpres). — Revista americană ..Newsweek" publică un amplu articol consacrat evoluției economice și sociale internaționale. Revista constată că în țările occidentale anul 1975 a fost caracterizat, pe scară internațională, de de- . plinul comerțului, scăderea ritmului de creștere a producției, rata înaltă a inflației, creșterea șomajului, precum și de numeroase dezechilibre in balanțele comerciale.Poate că cel mai evident aspect remarcat in ultimele nouă luni — afirmă publicația citată — îl constituie faptul că aproape nimeni nu a scăpat nevătămat. Recesiunea, combinată cu inflația, care a lovit toate țările occidentale industrializate, a avut efecte cu caracter atît de general. incit a afectat pină și regiunile cele mai izolate. Fenomenul s-a resimțit și în rîndul țărilor în curs de dezvoltare, dintre care cel mai grav atinse au fost acelea lipsite de resurse petrolifere. Ele cunosc cea mai gravă situație datorită majorării preturilor la petrol pe plan internațional, creșterii preturilor la importurile de produse industriale, reducerii exporturilor datorită recesiunii care a afectat principalele lor piețe, și mai ales scăderii preturilor la o serie de materii prime și produse alimentare, ce constituie principalele lor surse de devize.Situația inflației în unele țări în curs de dezvoltare s-a înrăutățit considerabil în ultimii doi ani. In A- merica Latină, trei țări au înregistrat adevărate recorduri în domeniul inflației. In 1974, rata inflației în Chile a fost de 376 la sută. în Argentina și Uruguay, aceasta a depășit

IpO la șută. Coreea de sud și unele țări africane au înregistrat, de asemenea, rate ridicate ale inflației.
Expresii 

ale inechitățiiROMA 23 mondială de _ ________  ..._____fost mai ridicată decit cea de trecut, informează agenția Press International, însă nu suficient de mare pentru a înlătura incertitudinile privind situația din 1976. în cazul unor recolte slabe anul viitor, penuria de alimente ar putea căpăta o formă chiar mai gravă decit cea din 1974. Aplicarea oricărui sistem de îmbunătățire a producției alimentare pe termen lung se află în strinsă legătură cu restructurarea sistemului economic mondial, relevă agenția citată. Conform statisticilor F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură), circa o treime din populația globului consumă două treimi din totalul produselor alimentare. 500 milioane de persoane suferă de foamete cronică, iar 400 de milioane, dintre care jumătate copii, sint subalimentați.
★BRUXELLES 23 (Agerpres). Un raport al Comisiei C.E.E. asupra evoluției sectorului agricol arată, între altele, că față de 1973, în 1974 în Piața comună au dispărut 500 000 de ferme agricole, iar 300 000 de agricultori au fost nevoiți să-și caute de lucru în alt sector economic. Tot în 1974. suprafața agricolă a „celor nouă" a scăzut cu 400 de mii de hectare.

(Agerpres). Producția alimente în anul 1975 a —----anulagenția United
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