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SCRIS PE TRICOLO 
UNIRE

Muzica de Ciprian Porumbescu 
Text adaptat 

E scris pe tricolor unire, 
Pe roșul steag liberator. 
Prin luptă, sub a lor umbrire, 
Spre comunism urcăm în zbor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit cu tovarășa Dolores Ibarruri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, în ziua de 
3 ianuarie, în stațiunea Predeal, cu 
tovarășa Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, și cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi privind activi

tatea și preocupările celor două 
partide, precum și în legătură cu 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

în timpul întrevederii au fost 
relevate cu satisfacție relațiile de 
solidaritate militantă și colaborare 
multilaterală care s-au statornicit 
și se dezvoltă între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist din Spania. S-a subliniat ro
lul important al întîlnirilor și con

vorbirilor dintre conducătorii celor 
două partide pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român șl Partidul Comunist din 
Spania, pentru întărirea unității 
mișcării .comuniste și muncitorești 
internaționale, a luptei împotriva 
imperialismului, pentru pace și de
mocrație.

A fost exprimată hotărîrea co
mună de a extinde și adînci, în 
noile condiții, conlucrarea dintre

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania, atît In 
interesul celor două țări și po
poare, cît și In interesul forțelor 
revoluționare, democratice, pro
gresiste și antiimperialiste.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, de stimă și deplină în
țelegere, ce caracterizează relațiile 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spania.

CONFERIREA ORDINULUI „VICHIRIA SOCIALISMULUI
TOVARĂȘEI DOLORES MMI

prCRETUL PREZIDENȚIAL
, jntru merite deosebite în îndelungata sa activitate revoluționară șl 

antifascistă consacrată cauzei democrației, libertății șl independenței națio
nale, socialismului șl păcii, pentru contribuția sa remarcabilă adusă la întă
rirea unității și solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperialiste, precum șl la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, dintre poporul român și poporul spaniol,

cu prilejul împlinirii vîrstel de 80 de ani,
președintele Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic: Se conferă ordinul „Victoria Socialismului" tovarășei 

Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ceremonia laminării inaltei distincții
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu a 
avut loc sîmbătă, 3 ianuarie, la 
Casa armatei din Brașov, ceremo
nia conferirii ordinului „Victoria 
Socialismului" tovarășei Dolores 
Ibarruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 80 de ani.

La solemnitate au participat 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, vechi militanți ai mișcării

comuniste și muncitorești din țara 
noastră.

Au luat parte tovarășii Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, alți 
membri ai conducerii P. C. din 
Spania.

După citirea decretului preziden
țial, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înmînat tovarășei Dolores Ibarruri 
înalta distincție.

Tovarășul' Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au îm
brățișat-o cu căldură pe tovarășa 
Dolores Ibarruri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Dolores Ibarruri au rostit 
cuvîntări, care au fost urmărite cu 
viu interes și subliniate cu aplauze.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășei
Dolores Ibarruri

Acel ce-n luptă grea se teme 
Nu stă între învingători.
Dar noi, uniți în orice vreme, 
Am fost, vom îi biruitori.

Viteji, străbunii apărură,
De veacuri, românesc meleag.
Noi nu răbdăm dușmani în țară,
Primim prietenii cu drag.

In cartea comunistă scrie 
Că asuprirea va pieri. 
Prin noi, iubita Românie 
Liberă-n veci va înflori.

•
Stăpîn pe-al său destin, poporul,
De viață dreaptă făurar, 
Clădește falnic viitorul 
Uimind partidul, unic far.

Tu, Românie socialistă, 
In lume, mîndră, vei sui... 
In era nouă, comunistă, 
Etern, etern, vei dăinui!< ___ J

PULSUL PRODUCȚIEI DIN PRIMELE ZILE 
ALE NOULUI ANDin întreprinderi, de pe șantiere, din diferita unități unde activitatea productivă se desfășoară fără întrerupere, ne-au sosit la redacție alte vești despre hotărîrea cu care oamenii muncii — puternic mobilizați, de vibrantul mesaj adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul Anului nou — au trecut la Înfăptuirea sarcinilor economice 'pe 1976 — primul ran din acest cincinal. > Cu maturitate și chibzuință, așa cum îi stă bine bunului gospodar, oamenii munciiț din aceste unități au pornit cu temei la treabă, deciși să-și consacre toate forțele, toată energia lor creatoare îndeplinirii zi de zi și în bune condiții a planului pe 1976. Succesele obținute in aceste zile atestă auspiciile favorabile sub care a început noul an, care deschide întregului popor perspective luminoase de muncă și creație.

PORȚILE DE FIERIn primele trei zile ale noului an, la Hidrocentrala Porțile de Fier s-au produs 35 milioane kilowați/oră e- nergie electrică. în sala turbinelor, la pupitrul de comandă sau în turnul de dirijare a navigației, oamenii muncii de aici s-au succedat, schimb după schimb, hotărîți să înscrie în graficele de producție noi și prestigioase succese în muncă. Cu-

vîntul de ordine pentru cei aflați la datorie : întregul potențial energetic al Dunării — pus pe deplin în valoare. Și în primele trei zile ale noului an, toate agregatele au funcționat ireproșabil. (Virgiliu Tătaru).
ARGEȘDin primele zile ale noului an, sondorii argeșeni s-au aflat la datorie, muncind cu hărnicie pentru îndepli

ÎN PAGINA A III-A

nirea exemplară a sarcinilor de plan. Conform graficului, petroliștii din brigada condusă de Tudor Răcășanu au început cu buni; rezultate fora- s rea primei sonde anuIuiA Brigada s de sondori condus;;, de Ion Pfideîi' recuperat, în ziu; 'de 1 ianuarie,^ sondă cu cel mai mare debit țiței din zonă. De asemenea, în s< torul Sămara-Moșoaia alte echîj de petroliști au lucrat energic și a pus în producție primele trei sond; din acest an. (Gheorghe Cîrstea).
CRAIOVAColectivul întreprinderii „Electro- centrale" Craiova a început noul an sub bune auspicii. Primele trei zile din 1976 au marcat și primele succese : 38 de milioane kWh energie electrică pulsați în sistemul energetic național. Șeful de tură, ing. Aron Rădescu, asistat de Ștefan

(Continuare în pag. a III-a)

DEJUN OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
§1 TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

IN ONOAREA TOVARĂȘEI DOLORES IBARRURI

Dragă tovarășă Dolores Ibarruri,
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și 
al meu personal, doresc să vă 
adresez încă o dată cele mai calde 
felicitări cu prilejul aniversării zi
lei dumneavoastră de naștere și, 
totodată, pentru îndelungata acti
vitate revoluționară pusă în slujba 
cauzei libertății și independenței 
poporului spaniol, pentru o lume 
mai dreaptă și rfiai bună.

Cunoaștem activitatea pe care 
ați desfășurat-o de decenii în rîn- 
durile mișcării comuniste, demo
cratice din Spania, în rîndurile miș
cării comuniste și antiimperialiste 
’ntern ționale. Știm că tot ceea ce

ați făcut în întreaga activitate re
voluționară a fost închinat, în 
primul rînd, cauzei libertății, bu
năstării, fericirii poporului spaniol, 
precum și cauzei prieteniei și co
laborării între toate popoarele lu
mii, cauzei păcii internaționale. 
Tocmai pentru această activitate 
îndelungată și consecventă vă bu
curați de stima și prețuirea, în 
primul rînd a comuniștilor și po
porului spaniol, a comuniștilor și 
poporului român, a comuniștilor 
și forțelor antiimperialiste de pre
tutindeni.

în toți acești ani, între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania s-au statornicit

(Continuare în pag. a IlI-a)

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Prieteni șl tovarăși,
Mulțumind din inimă pentru 

distincția cu care mă onorează 
Partidul Comunist Român și Con
siliul de Stat, sub conducerea iubi
tului tovarăș Ceaușescu, permite- 
ți-mi să spun că nu pot considera 
această înaltă decorație doar ca pe 
un fapt pur personal. O consider 
drept o recunoaștere a eroicei 
lupte pentru democrație și socia
lism purtată timp de aproape 40 
de ani de Partidul Comunist din 
Spania, condusă în trecut de neui
tatul tovarăș Jose Diaz și astăzi

de scumpul nostru tovarăș San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania.

în lupta îndelungată și grea a 
partidului nostru am simțit întot
deauna vie solidaritatea Parti
dului Comunist Român. Am 
simțit-o în trecut și o simțim și as
tăzi prin sprijinul permanent al 
Partidului Comunist Român, soli
daritate care unește prin legături 
indestructibile cele două popoare 
și cele două partide ale noastre.

Acum permiteți-mi să vă spun care 
este situația în țara noastră. După 
moartea lui Franco, în țara noas
tră s-au intensificat luptele politi-

(Continuare in pag. a IlI-a)
DUPĂ ÎNMÎNAREA ÎNALTEI DISTINCȚII, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU FELICITĂ CU CĂLDURA PS 

TOVARĂȘA DOLORES IBARRURI
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Serviciile publice

7777

și priorități în aceste zile de iarnă

99

șerif la New21,05 ..Un

1976

maghiară.

anul trecut, cu 
evidente in ce

să să cit

asigure o a- 
se întreprin- 
indeplinirea

20 00
20,25

AL M1JREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"Convorbire realizată de 

Ion HERȚEG

in via- și, în-

cuprins : 
(muzică 

(moment 
instru- 

Ce vrăji 
15,00

în plină construc- lucrările ajungînd la etajul al doi- Acesta, ca și construcții menite

fie luate măsuri temei- permită obținerea unei mai mari de legume în

acesta le cu-

este de sortimentele timpurii — ia județe mai nor- Bistrița-Nâsăud,

16.00 
19.00
19.20
19,30 
20.00 
20.55
21.20

.' 1 de remi- în gbneral, la cetățenilor

„Tata să trăiască !“ 
cu lacrimi 
,Și voi sâ 

numai

încheiat re- au fost înfiin- peste 200 de

susținut de orchestra Filarmonicii 
„George Enescu". Tn program : 
Beethoven — Concertul pentru vi
oară. solist David Oistrah. Dirijor : 
Mircea Cristescu ; Brahms — Sim
fonia I. Dirijor : Kurt Mazur.
Eroi îndrăgiți de copii.
Ora melomanului. Antonio de Al
meida — orchestra simfonică a 
Radiotelevlziunli române.
Film serial 
York".

5 IANUARIE
PROGRAMUL I
Emisiune în limba 
Familia. Profesiunea de părinte. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cel mai bun... continuă. 
Emisiune pentru tineret. 
Roman-foileton : „Forsyte Saga" 
— produbție a studiourilor de tele
viziune engleze. Episodul II — 
..Discuții în familie".
24 de ore. jh. h ;jA
închiderea programului.
PROGRAMUL II

FAPTUL
DIVERS

PRODUCȚIA DE
în cadrul programului de măsuri stabilit de conducerea partidului nostru pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cu produse agroalimențare. un loc important il ocupă cele referitoare la sporirea producției de legume. Aceste măsuri își găsesc concretizare în planul pe anul 1976. Am solicitat tovarășului ing. Ion RADULESCU, director general al Centralei de legume și fructe, să înfățișeze cititorilor măsurile organizatorice și tehnice care au fost luate în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite de conducerea partidului privind realizarea unei producții sporite de legume în acest an.
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Acele ceasornicului se îndrep
tau parcă mai grăbite spre ora 
zero, de la cumpăna celor doi 
ani. Tocmai atunci a venit pe 
lume cel de-al 7 777-lea nou- 
născut — și ultimul pe 1975 la 
maternitatea din Brașov. Cifră 
mai mare cu 2 380 decit in 
1971, cu 2 305 decit in 1972, 
cu 2 248 decit in 1973... In 
total, in recent încheiatul cin
cinal, maternitatea din Brașov 
a înregistrat 31 000 de nașteri. 
Ultimul copil venit pe lume in 
1975 a fost un băietei dolofan, 
de 4 kilograme. 
Cecilia 
citoare 
toare. 
prima 
noului 
nără muncitoare, și tot de 21 
ani, pe nume Elena Vasile.

Mămica lui : 
Ilie, de 21 de ani. mun- 

la întreprinderea de trac- 
Coincldența a făcut ca 
mămică din prima zi a 
an 1976 să fie tot o

.Tata
Pătrascu“Așa ii spun cei 23 de prichin
dei de la Casa de copii din Tg. 
Jiu învățătorului Nicolae Pă- 
trașcu, care reușește să supli
nească, printr-o aleasă căldură 
sufletească și tact pedagogic, 
imaginea ființelor dragi — pă
rinții — de care i-au lipsit pe 
cei 23 de copii împrejurări vi
trege ale vieții, tn anul in care 
am pășit, N. Pătrașcu împlinește 
patru decenii de muncă neîntre
ruptă la catedră, in mijlocul co
piilor. La cumpăna lui '75 cu ’76, cei 23 de prichindei, cu glasuri 
ca niște clopoței de argint, i-au 
cintat tradiționalul „Mulți ani 
trăiască!" Unul dintre ei a în
trebat, tot cintind. emoționat : 
„Cine să trăiască 7" Și au 
puns cu toții, bătind din 
me : ............................................ ..
„tata Pătrașcu' 
ochi, le-a urat 
iți, copii. S-aveți 
curii !“.

Și
n-a mai uitatîn ajunul Anului nou, Ilie Drăgan, șofer la I.T.A. Brăila, a ieșit la pensie. Considerat un veritabil „as al volanului", Ilie Drăgan a fost sărbătorit de colegi, prilej cu care s-a făcut și un scurt, dar revelator bilanț. El a parcurs cu autobuzul peste 2 000 000 de kilometri, transportînd un număr de călători tot de ordinul milioanelor. Sin- ÎJ948 și pînă in pragul anului..țl976, Ilie Drăgan iTu* ;i avut nici un . circulație. O' siȘgură dara' în viața lui a fost amendat pentru că... nu ărdea uh bec de la instalația/electrică. Dar și atunci el înșuși l-a rugat pe milițian să-i ia „polul" pentru ca „să nu mai uit altădată". Și n-a mai uitat niciodată.

Ilie DVâg.in | .accident de ă' dat'ă' în'”*’

Sosit la timp
Se apropia Anul nou. în to- 

iul pregătirilor, o gospodină din 
comuna Gorgota (Prahova) și-a 
culcat seara copiii, a mai pus 
cițiva cărbuni in sobă, a astu- 
pat-o cu o tăbliță și, obosită și 
ea, a adormit. Soba a început 
să emane gaze. Pericol de as
fixiere. Dar tocmai cind copiii 
șt mama lor erau in „punctul 
critic*1, a apărut soțul de la ser
viciu. A 
ne — in 
prezență 
imediat 
milia la .
i-au salvat și pe copii, și pe so
ție. Și Anul nou a venit și pen
tru ei cu bucurie.

apărut — .cum se spu- 
ultima clipă. Dar și cu 
de spirit. El a deschis 

fereastra și a dus fa- 
spital. Aici, medicii

O floare
pentru 
fiecareStudenții de la Facultatea de medicină din Iași au petrecut revelionul Ia cabana „7 Noiembrie" din masivul Ceahlău. Cîți- va dintre ei au ținut să ofere colegilor cite o floare naturală .Și astfel, la ora cînd acele ceasornicului indicau cumpăna anilor, pe masa încărcată de bucate a poposit cite o floare pentru fiecare. Flori de sub mantia de zăpadă a munților, unde se simt în largul lor chiar și pe limp de iarnă.

adunate cu grijă
O oră cit un... 
an vechime!Medicul Aurel Liviu Boț din Satu-Mare este cunoscut nu numai ca un foarte bun chirurg ortoped, ci și ca epigramist, faimă pe care nu și-a dezmințit-o nici în noaptea de revelion. De data aceasta, „bisturiul" satirei sale s-a inspirat din anchetele „Scînteii", Satu-Mare asociație a bandonat președinte direcției

în urma cărora la a luat ființă prima medicilor care au a- fumatul și al cărui este însuși directorul sanitare a județului, dr. Dumitru Babici. fost fumător pasionat. Medicul epigramist Boț. la fel de mare fumător, s-a lăsat și el de țigară, drept care și-a făcut și o... autoepigramă . „Nemaifumind în Anul nou 1 mi-aț.1 spus că sînt la înălțime/ Eu mă consider chiar erou / Că am deia un... an vechime 1“ Medicul Bot s-a lăsat de fumat în ultima oră a anului 1975. De a- tunci a trecut un... an în cîteva zeci de ore. Și pînă acum rezistă 1
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

_— în primul rind. vreau să arăt că a fost înfăptuită indicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de Ia Comitetul Central a! P.C.R. din 17 octombrie anul trecut de a se întocmi, pină la sfîrșitul anului 1975. pe fiecare județ, programe de asigurare a necesarului de legume — ne-a spus la început directorul general. Potrivit prevederilor, în anul 1976 urmează să se realizeze o producție de peste 4 milioane tone de legume, in cîmp și in sere. S-a urmărit ca fiecare județ, exceptind unele sortimente de legume timpurii, să-și asigure din producție proprie necesarul de consum la aceste produse.Analizele efectuate de specialiștii centralei noastre, împreună cu reprezentanții fiecărui județ au permis să se stabilească precis ce cantități vor fi produse în unitățile a- gricole și în gospodăriile populației, precum și destinația lor. întrucît unele județe din Transilvania nu au condiții pentru a obține legume timpurii, în zonele favorabile din sud vor fi cultivate suprafețe mai mari, îndeosebi cu roșii. Crearea în fiecare județ a unei baze proprii de aprovizionare cu legume reduce volumul transporturilor și micșorează pierderile. întrucît. după cum se știe, legumele au o mare perisabilitate. Din aceasta va cîștiga cel mai mult populația, care va avea la dispoziție legume proaspete în cantități mai mari. Cîteva exemple sînt concludente. în județul Ialomița se vor produce circa 150 000 tone de legume. Din acestea. 86 000 tone sînt destinate consumului local, iar restul vorba vor fi livrate altor județe sau export, tn schimb dice — Covasna.Sibiu și altele — își vor acoperi deficitul la cedentul lor însă, mai reci mari de așa cum

dului. programul privind producția de legume pentru 1976 a fost definitivat. Rămine ca acum. în toate județele, in toate unitățile agricole să se acționeze pentru îndeplinirea prevederilor pe care prinde.
' — Se știe că

toate progresele 
privește sporirea producției de

pe terenuri plane, cu posibilități de irigare și asigurarea unei rotații raționale. De asemenea, va crește gradul de concentrare a producției in ferme specializate, ceea ce va permite folosirea mai bună a tractoarelor și a utilajelor existente în vederea executării mecanizate a lucrărilor.Se cuvine precizat că, încă din toamna anului trecut, au fost făcute pregătiri pentru producția de legume din acest an : au fost arate și fertilizate suprafețe mari. Totuși. în legumicultura, acum. pe timp de iarnă, sînt multe de făcut. în primul rînd. este necesar să fie încheiate arăturile și pe suprafețele care, potrivit programului. au fost prevăzute a se cultiva suplimentar cu legume. Se cere

legumele timpurii din ex- celor din sud. La rîndul județele situate în zonele vor produce cantități mai rădăcinoase. Prin urmare, a indicat conducerea parti-

legume, au existat neajunsuri in 
aprovizionarea ritmică a pieței 
cu unele sortimente. Ce garanții 
există că in 1976 se iva realiza 
producția prevăzută și va fi mat 
bine eșalonată in tot cursul anu
lui 7— Neajunsurile care au existat fn trecut in aprovizionarea cu legume s-au datorat. în principal, faptului că nu s-au asigurat de către toate unitățile agricole cantitățile contractate. Pentru a exista garanția că se va produce fondul de legume-marfă necesar aprovizionării populației si creătii unei rezerve, s-a prevăzut extinderea suprafeței destinate acestor culturi la 2-18 000 hectare. Din acestea. 158 000 hectare se vor cultiva în unitățile agricole cooperatiste și de stat. Paralel cu extinderea suprafețelor au fost luate măsuri în vederea sporirii randamentului la hectar. în această privință există rezerve nebănuit de mari. Dacă în unitățile agricole fruntașe se obțin 40 000—50 000 kg la hectar. în altele recolta se situează în jur de 12 000 kg. Iată de ce au fost luate măsuri pentru amplasarea legumelor

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot Înainte I Emisiune pentru pio

nieri.
9,33 Film serial pentru copil : „Dak- 

tari“.
10.00 Viața satului.

Ce știm și ce nu știm despre...
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. Din 
13,05 Iarnă de argint 
ușoară) : 13,25 La dentist 
vesel) ; 13.38 Virtuozi ai 
mentelor populare : 14,00 
a mai făcut nevasta mea ;
Anul sportiv 1975 (III) : 16,00 Mu
safirul necunoscut. Telecomedie de 
O. Sav’a. ’■

I

I 
I

I

I
i
i

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

I
I
I
I

16(45'Muzică-de promenadă. 1 t
17,W Argint și aur. Fi ini "pe’versuri de 

‘ poeți români contemporani.
Film serial : „Ascensiunea omu
lui". Producție a studiourilor en
gleze. Episodul I — „Pe pămînt“. 
Musical TV : „Răpirea Sabinelor". 
Documentar TV : „Clipa". 
Micul ecran pentru cei mici, 
mulți ani, copii I 
Telejurnal.
Film artistic : .Trecătoarele 
biri" — producție a Casei de filme 
trei. Premieră TV.
Vedete ale cîntecului.
24 de ore. 
închiderea programului.
PROGRAMUL TI

10,00—11.30 Matineu simfonic. Concert

17,15/

19,30
20.00

21,40
22.10
22.30

La

iu-

22.10
22.30

-Ol!

17,00
17,05
17.25

20,25

21..U
21.40
21 55
22 30

Telex.
Melodii... melodii.
Film artistic : „Cumpără-ți un ba
lon" — producție a studiourilor 
austriece. Premieră ȚV.
Duete celebre din operete.' 
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial pentru copii : „Dak- 
tarl".
Clnticele comice de Vaslle Alec- 
sandri.
Telex.
Gloduri la început de an.
Portativ ’76.
închiderea programului.ȘTIRI SPORTIVE

BOXîn zilele următoare, pugiliștii noștri fruntași își vor relua pregătirile în vederea primelor evenimente internaționale ale sezonului. După 17 februarie. echipa României va întreprinde un turneu in Spania, Tunis, Algeria și, probabil. Maroc. De asemenea, la tradiționalul turneu care va începe în cursul lunii martie la Bangkok vor participa și trei pugi- liști din țara noastră : Robu Niță, Ibrahim Faredin și Mircea Simon. S-a stabilit ca „Centura de aur" să aibă loc între 19 și 25 aprilie.
NATAȚIEPeste cîteva zile va avea loc la Montreal, în bazin acoperit, un mare concurs internațional de natație. La acest concurs și-au confirmat participarea și cunoscuții înotători din R.D. Germană : .Kornelia Ender, Bri- git Treiber, Ulrika Tauber și Roger Pytell.

La Cairo a luat sfîrșit meciul de tenis din<re echipele Republicii Arabe Egipt și Irlandei din pei Davis". Gazdele au toria cu scorul de 4—1.
HOCHEIretur pentru europeni" Ia Budapesta, echipa elvețiană

cadr&l „Cu- obținut vic-

TENISCampionatele internaționale „Open" de tenis ale Australiei au continuat la Melbourne. în cadrul sferturilor de finală ale probei de simplu masculin, australianul Newcombe l-a eliminat cu 6—4. 6—4, 6—1 pe Case (Australia), iar Ruffels (Australia) a dispus cu 7—6, 2—6, 7—6, 6—4 compatriotul său Roche. O priză a furnizat juniorul Mark Edmondson, care l-a 6—1, 2—6, 6-2. 6—4) pe Ken Rosewall (Australia).
demare sur- australian învins (cu veteranul

în meci pionilor gheață. Ia . .S. C. Berna a învins cu 6—5 (1—0, 0—2. 5—3) echipa maghiară Ferenc- varos. Ca urmare a hocheiștii elvețieni pentru turul următor
*Echipa olimpică de gheață a Cehoslovaciei nouă intilnire în cadrul care-1 întreprinde în Canada, cheiștii cehoslovaci, care au evoluat la Sault-Mariz (Ontario) în compania echipei locale „Greyhounds", au obținut victoria cu scorul de 8—1 (4—0, 3—1, 1—0).

ȘAHîn runda a 4-a a turneului internațional masculin de șah de la Hastings, Uhlmann. (R. D. Germană) l-a învins pe Bisguier (S.U.A.). Bronstein (U.R.S.S.) și Taimanov (U.R.S.S.) au remizat. Korcinoi (U.R.S.S.) a ciștigat la Sigurjonsson (Islanda). în clasament, pe primul loc se află, la egalitate, Korcinoi și Uhlmann, puncte.

„Cupa cam- hochei pe
acestui succes, s-au calificat al competiției.hochei pe a susținut o turneului pe Ho-

Bronstein, cu cite 3

csnema
e Acest bărbat adevărat : VICTORIA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Colț Alb : FESTIVAL — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18.15: 20,30.
© Pirații din metrou : LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; f
• J.
13,30;
11,15;
— 9;
DERN
© Cursa
16; 18.15;
13.45; 16; 18.15; 20.30, 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
CELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30.
• Jack și vrejul de fasole : CAPITOL
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Cercul magic î
10; 12: 14: 16; 18
11,30; 13,30; 16: ‘
11,15; 13.30; 16;
9: 11,15; 13,30;
• Splendoarea 
15.30; 18; 20.15.
© Cele mai bune momente cu Stan 
și Bran : TIMPURI NOI — 9; 11,15;

20,15, PACEA — 16;

SĂRII —; DRUMUL

Palatul ele
11,15; 13,30; 
— 9; 11,15;

justiție : 
15.45; 18; 
13,30; 16;

15,30;

20,30.
D. Cahill
16: 18.15: 
13,30: ‘
11,15

[ — 9:

: PATRIA — 9: 11,15; 
20.30. FEROVIAR — 9; 
18,15; 20,30. MELODIA 

16; 18; 20,30, MO- 
” 18.15: 20,30.

9.15: 11.30: 13,45; 
20.30, FAVORIT — 9.15: 11,30;

CENTRAL — 
18.15: 20,30. EX-

: 16:
• i •

11.1513,30; 16 
SCALA

CASA FILMULUI —
20, VOLGA — 9,30; 

18: 20. GLORIA — 9; 
18,15; 20,30, TOMIS — 
15,45: 18: 20,15.

pulberii : LIRA —

13,30; 15,45; 18;
18: 20.
• Călina roșie
15,30: 18; 20,15.
• Corupție la 
MIORIȚA — 9;
20.15, GRIVIȚA
18.15; 20.15.
• Cantemlr : FERENTARI 
18; 20.
O Trei alune pentru cenușăreasă : 
DOINA — 9,30; 11,15.
• O călătorie spre centrul pămintu- 
lui : DOINA — 13; 16: 19.
o Unde este compania a 7-a 7 : DA
CIA — 9; 11.15; 13,50: 15,45: 18; 20,15.
• Mușchetarul român : POPULAR — 
15,30: 18; 20,15.
o Viața e minunată — 10. Cățeaua —
12.15, Puterea și Adevărul (ambele 
serii) — 18.30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Alexandra și Internul : BUCEGI — 
15,45: 18; 20.
0 Polițista : UNIREA — 16; 18: 20.
O Ține-ți minte numele : PROGRE
SUL — 16: 18; 20.
o Un rege Ia New York : GIULEȘTI 
— 9.30; 12: 15; 17.30; 20.
• Adopțiune : CRÎNGAȘI — 17.
0 Evadatul : FLOREASCA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15; 20.15, FLAMURA — 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18: 20,15. AURORA 

r— 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : MUN
CA — 15.45; 18; 20.
o Amorul vrăjitor : COTROCENI — 
10; 12,15; 15; 17,45; 20.

să se tacă acest lucru îndeosebi In cooperativele agricole din județele Arad, Bihor, Dolj, Brăila. Galați, Gorj. Ialomița. Ilfov. Mehedinți. Olt.. Satu-Mare și Timiș. Multă atenție trebuie acordată fertilizării cu îngrășăminte naturale a unor suprafețe cit mai mari, lucrare care. în ultimul trimestru din anul trecut, nu a fost făcută decit pe suprafețe restrînse. întreprinderile județene de legume și fructe, împreună cu unitățile agricole, au stabilit suprafețele care urmează să fie fertilizate în aceste săptămîni. Timpul este prielnic pentru executarea acestei lucrări și este în interesul cultivatorilor să fertilizeze suprafețe cit mai întinse.
— Pentru recoltele timpurii de 

legume sini necesare răsaduri 
de bună calitate. Conducerea 
partidului a indicat să fie ex
tinse serele înmultitor. astfel in
cit unitățile agricole să dispună 
de cantități suficiente de răsa
duri și chiar să se 
numită rezervă. Ce 
de, practic, pentru 
acestei prevederi 7— După cum se știe, în trecut răsadurile erau produse in răsadnițe, căldura necesară fiind asigurată in urma descompunerii gunoiului de grajd. Răsadnițele nu numai că necesită cantități foarte mari de gunoi și cherestea, dar în cazul unor scăderi de temperatură se pot produce pierderi de plante. Iată de ce. încă cu 4—5. ani în urmă, răsadurile au început să fie produse în sere inmul-

țitor. în acest an vom dispune aproape 100 ha de astfel de sere. în aceste zile va începe insămînțareâ legumelor atit in serele inmulțitor. cit și în răsadnițele clasice. Este necesar ca. îndeosebi la varză, această lucrare să se facă mai devreme. Centrala noastră a stabilit să fie cultivată o suprafață mai mare cu varză protejată de folii de polietilenă. Pentru aceasta este însă nevoie ca și răsadurile sâ fie obținute mai de timpuriu. Tot mai devreme vor trebui să se producă răsaduri de roșii, vinete și ardei, întrucît in acest an va fi extinsă cultura., acestora în adăposturi de material plastic pe 3 850 ha. Bineînțeles, întreprinderile noastre județene au luat măsuri și în vederea amenajării răsadnițelor clasice, aju- tind unitățile agricole să-și procure biobombustibilul necesar. cheresteaua, sticla și semințele necesare.
— Cum sprijină centrala și 

intreprinderile sale județene a- 
p’.icarea măsurilor întreprinse 
de consiliile populare in vederea 
extinderii culturii legumelor in 
gospodăriile populației 7— Este binevenită măsura de a se extinde cultura legumelor în gospodăriile populației nu numai de la sate, ci și de la orașe. Există în acest sens o bună experiență, care trebuie însă generalizată. Cultivînd legume pe terenurile de pe lingă casă, locuitorii dintr-un șir de comune și-au asigurat propriul consum și. totodată, venituri în plus, prin livrarea pe bază de contract sau la achiziții a unor cantități însemnate de legume. Această îndeletnicire este deci în folosul atit al cultivatorilor, cit și al aprovizionării generale a populației cu legume. Pentru extinderea cultivării legumelor în solarii amenajate in curți, unitățile noastre județene a- sigură gospodăriilor populației folia de polietilenă, îngrășăminte chimice și răsaduri. Au fost luate, totodată, măsuri ca la magazinele de specialitate să se găsească semințe pentru toți cei care doresc să cultive legume pe loturile de teren din jurul casei. Este nevoie însă ca și în gospodăriile proprii locuitorii de la sate să înceapă de pe acum pregătirile pentru cultivarea legumelor.Ne aflăm, așadar, în preajma declanșării din plin a lucrărilor în legumicultura. Este nevoie să se treacă neîntîrziat la pregătirea răsadurilor, la repararea, solariilor vechi și amenajarea altora noi. întrucît în cea mai mare parte a tării pămînttil nu este înghețat, este bine să continue pregătirea terenului pentru irigat. în- tr-un cuvînt. este necesar ca încă de pe acum nice care producții acest an.

Orașul Cluj-Napoca, .dar și celelalte localități din județ, se bucură in general, în țară, de bune aprecieri cu privire la modul cum organizează, dezvoltă și diversifică serviciile publice. Mai ales in domeniul serviciilor care vin direct in sprijinul gospodinelor și gospodăriilor personale s-au obținut in anii din urmă realizări despre care cetățenii beneficiari vorbesc numai în cuvinte de laudă. Se poate spune, prin urmare, că — prin efortul organelor locale și cu sprijinul organelor centrale de resort —■ intenția de a apropia cit mai mult serviciile publice de c^a cetățeanului, chiar de a asigura servicii direct la domiciliul acestuia, este tot mai bine transpusă în practică de la an la an.Astăzi, spre exemplu, mai bine de trei pătrimi din cantitatea de lapte ce-o consumă zilnic locuitorii din mediul urban al județului se distribuie, in zori de zi, la domiciliu, printr-o rețea bine organizată zieri. î. dispoziția noștri se află 83 case de comenzi, pentru livrări la domiciliu. Prin ele s-au executat, anul trecut, comenzi în valoare de 3,6 milioane lei. Cele 65 de „Gospodine" au servit . cetățenele-gospodi- ne cu preparate și semipreparate în valoare de aproape 40 milioane lei. Peste 110 bufete și puncte alimentare ființează în unități industriale, în școli și facultăți. Can- tinele-restaurant cu linii de autoservire au devenit și ele o pre-

zepță cotidiană ța muncitorilor . deosebi, a tineretului.De la fiecare cetățean din mediul urban, în 1975 s-a încasat, în medie — pentru serviciile efectuate de către cooperația meșteșugărească — 670 lei, față de 450 de lei cit se încasase în 1970. Creșterea se datorează, evident, diversificării permanente a gamei de prestări. Astfel, un simplu telefon la casa de comenzi — prima unitate de acest profil din țară — te pune în contact cu o seamă de servicii, mai ales din . acelea care ușurează munca femeii : curățatul apartamentului, spălatul lenjeriei, curățatul șl lustruitul parchetului, îngrijirea persoanelor în vîrstă ori bolnave, supravegherea copiilor, efectuarea unor comisioane (cum ar fi achitarea taxei de telefon) sau a unor cumpărături etc., etc. în afară de această casă de comenzi, numai în cincinalul cent țațe unități noi prestatoare de servicii — printre care unele de mare interes cetățenesc, cum ar fi servire noi din Turda, Turzii de rățiri chimice, precum și cel de tăbăcărie, blănărie-cojocărie din Cluj-Napoca. De pildă, curățatul și călcatul unui costum, pentru un cetățean care și l-a șifonat și murdărit pe stradă ori in tren, e o chestiune simplă : o oră sau cîteva, și costumul va fi ca scos din cutie. Ca urmare a

complexele de din cartierele Cluj-Napoca, Dej, Cîmpia sau complexul vopsitorii și cu-

acestei diversificări și amplificări a rețelei de servicii, volumul producției meșteșugărești a fost în 1975 dublu față de 1970.Odată cu rețeaua de servicii publice se dezvoltă și rețeauacomercială. în Cluj- Napoca, pentru cei peste 215 000 locuitori, complexele comerciale „Fortuna", „Diana", „Minerva" și altele, construite în ultimii ani — împreună cu vasta rețea de desfacere apărută mai de mult din centru pînă la periferie — asigură și acum o bună servire. Totuși, un nou mare magazin universal (cu un spațiu comercial de 7 500 mp) este tie, deja lea. alte să îmbogățească zestrea comercială și așa dezvoltată a orașelor Turda, Dej, CîmpiaTurzii, Gherla, Huedin constituie obiective care vor fi date în folosință în cincinalul in care abia am pășit. ' f.De la organ de planificare ale județului am aflat că, în perioada 1976—1980, prin modernizarea și diversificarea continuă a rețelei, vor fi asigurate populației servicii de o valoare care să depășească în medie cu peste 70 la sută nivelul anului 1975. Unitățile cu autoservire, casele de comenzi, „Gospodinele", serviciile meșteșugărești vor fi tot mai prezente în viața localităților.
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DichiseanuDin peisajul de azi al municipiului lași

V

RASPUNDCRCA ARTISTULUI COMUNISTIdealul devenirii noastre este comunismul. Se știe, atingerea acestui țel suprem, proiectat in viitor dar mereu actual prin efortul de auto- perfecționare umană, cere strădanii neobosite atit pe plan material, cit și spiritual. Teoria și practica partidului nostru, orientările principiale formulate la plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 do tovarășul Nicolae Ceaușescu ne arată că strădaniile societății, ale fiecărui individ trebuie îndreptate către efortul edu- cativ-formativ, către procesul de creare a omului nou, omul viitorului, cetățean cu o înzestrare superioară, puternic sub raport moral, ca orizont cultural, ca viziune științifică asupra lumii, capabil să răspundă misiunii istorice de făuritor al societății socialiste multilateral dezvoltate, al comunismului. Acest nobil țel trebuie să și-l propună întreaga activitate de educare politică, civică, patriotică — în care se cuprinde și cea cultural- artistică.în crearea conștiinței’comuniste, permanenta dezvoltare a acesteia, tei și literaturii le revin, alăturifactorii formativi (școala), sarcini și răspunderi mereu sporite. De aceea, documentele de partid, frecventele referiri cuprinse in cuvîntările secretarului general al partidului accentuează asupra creșterii eficientei educative a acestui domeniu. prin

ancorarea activității lui în realitățile și problematica societății și a timpului nostru, în esență, prin conștientizarea artistului, el însuși factor de conștientizare. „Educarea educatorilor", despre care ne vorbea secretarul general al partidului, acest scop și-I propune. Este o sarcină care presupune din partea colectivelor artistice, a artiștilor comuniști.

tocmai in scopul unei maxime eficiente.în primul rînd, trebuie ținut seama de faptul că dacă arta este o expresie subiectivă a realității obiective, artistul însuși se raportează la realitate intr-un chip subiectiv, și nu numai in „producția" propriu-zisă, ci și în viață. De pildă, este firesc ca, în discuțiile din colectivele artistice
PUNCTE DE VEDERE

înarde

a organizațiilor de partid din acest domeniu, o activitate permanentă de educare etică a celor chemați să contribuie la răspîndirea unei asemenea educații in rîndul maselor.O asemenea activitate educativă trebuie să pornească de la problemele concrete ale fiecărui colectiv artistic, ale fiecărui creator, propu- nindu-și să le rezolve în mod principial, constructiv. în mod comunist, în legătură cu aceasta trebuie avut în vedere că domeniul artistic presupune anumite caracteristici —mane, profesionale etc. — de care trebuie ținut seama în programarea și desfășurarea activității de partid, această nuanțare trebuind făcută
u-

• Mastodontul : COSMOS — 15,30; 18 ;
20,15. ,
q Calvarul unei teniei : MOȘILOR 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
q întoarcerea lui Magellan : FLACĂ
RA — 15.30; 10; 20.
• Marele Gatsby : ARTA — 13; 16; 19. 
© Trestia : VITAN — 15,30; 18; 20.
© Dragoste la 16 ani : RAHOVA — 
16; 18; 20.
© Orașul văzut de sus : VIITORUL 
— 16; 18; 20.

teatre
Teatrul Național București (sala 
mare): Poemul țării mele 
(sală mică):
veche — 10. Taclie. Ianke și
— 15. Valiza cu fluturi — 20, 
Atelier): Miniaturi lirice și 
grafice — 20,30.
Filarmonica „George Enescu" 
neul Român): <
Dirijor: Mircea 
Petre Csaba — 20.
Opera Română : Spărgătorul dc 
nuci — 11, Boema — 19.
Teatrul de operetă: My Fair Lady
- 10,30, Miss Helyett - 19,30.
Teatrul de comedie: Preșul —
10,30, Opinia publică — 19,30.

- 10.30,
Comedie de modă

Cadlr (sala 
core-

(Ate- 
Concert simfonic. 

Basarab. Solist:

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10, Joc de pisici — 15, 
O scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
din str. Alex. 
muzică
Tranzit — 19,30.
Teatrul Mic: Profesiunea doamnei 
Warren — 10, Viața e ca un vagon? 
— 15, Nu sintem îngeri — 19,30.
Teatrul „Nottara" (sala Magheru):

Sahia): Poezie și
10, Elisabeta I — 15.

• ... ......................... . .......______
. întoarcerea la Micene — - 10. Adio. 

Charlie — 51. Ultima oră — 19,30. 
(sala Studio): Nu am incredere in 
bărbați — 10,30, A op:a zi dis-de- 
dimlneață — 15.30, Sizwe Bansi a 
murit — 19.
Teatrul Giulești (sala Studio); In- 
tlmplări mai mult sau mal puțin 
ridicole — 10. Cu oltencele nu-i de 
glumit — 15. Patima roșie — 19,30. 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy): Uite că nu tac — 
11: 19.30, (la Pavilionul expoziției 
din Piața Scînteii): Cavalcada co
mediei — 19,30.
Teatrul evreiesc de stat: Matineu 
Ilterar-muzlcal — 11. Firul de aur
- 19,30.
Teatrul ..1. 
tatăl copiilor
Ansamblul 
Română":
- 19.30.
Teatrul „I. _______ .
piciorul rupt; Pufușor 
cioară — 10.

Vasilescu": Eu sînt 
- 19,30.
artistic

La hanul
„Rapsodia 

cu cîntece

Păpușa cu 
și Mu stă-

despre o lucrare sau .alta, vizată a fi preluată în repertoriu, opiniile să fie nuanțate și preferințele să nu fie perfect convergente. Și este la fel de normal ca, in stabilirea distribuțiilor. vederile regizorului, ale dirijorului, ale 'cîntăreților ș.a.m.d. să nu coincidă întru totul, adesea iscîn- du-se controverse fierbinți. Important este insă ca aceste dezbateri să aibă un caracter principial, să vizeze interesul general. Pentru că, în virtutea subiectivității evocate mai înainte, este posibil, de pildă, ca programarea unui titlu sau a altuia să fie propusă in scopul in sine de a fi valorificat un anume interpret— uneori chiar in detrimentul aspectului general al repertoriului, al folosirii raționale a forțelor colectivului — deci să avantajeze persoane și nu cauza generală. într-un atare caz, conflictul dintre interesul personal și interesul colectiv trebuie să preocupe intens organizația de partid. Căci, după cum se știe, relațiile Interne intr-un teatru (in cel muzical cu atit mai mult, datorită diversității și cantității de specialități) au particularitățile lor, sînt mai de ordonat și de dirijat, orice gare de la obiectivitate, de la cipialitate aducind prejudicii activității curente, cit cesarei atmosfere propice Aici, munca nemijlocită ției de partid trebuie să țită permanent.Rolul conducător alde partid într-o instituție de artă se manifestă — pe lingă stabilirea liniilor directoare în tematica repertorială, în calitatea artistică a interpretării, în formele de difuzare etc.— prin felul în care fiecare organizație, fiecare comunist contribuie la găsirea și aplicarea metodelor celor mai directe și mai folositoare, menite să transforme în realități artistic- educative de calitate generoasele deziderate programatice ale instituției. Pentru aceasta se cere un spirit etic ireproșabil. Tocmai de aceea,

greu dero- prin- atît ne-a se
șicreației, organiza- facă sim-organizației

artistul comunist este chemat ca, înainte de propriile sale interese și avantaje, să aibă o viziune clară, de ansamblu și de perspectivă, asupra interesului general. Prin detașare nobilă și elevată — de fapt printr-o superioară integrare în viața colectivului — el trebuie să vadă în primul rînd binele obștii (al colectivului în care lucrează și, deopotrivă, al marelui public), străduindu-se fie mereu în fruntea acțiunilor'ca. fac din instituția șati^tic\ uh factor activ în dinamizarea vieț ’piritua- le contemporane. Desfac -indu-și activitatea profesională, el ti...., ie să o conceapă ca pe o activita, de partid, exprimată atit in public (pe scenă, in misiunile obștești), cit și în viața colectivului din care face parte.în instituțiile artistice, ca în orice colectiv, aportul organizației de partid este esențial, hotârîțor în a- firmarea unei arte realizate nu administrativ, prin dispoziții, ci prin și din convingere, din și cu talent și entuziasm, intr-un consens unanim al colectivului, într-o atitudine etică unitară. Fie că este vorba de sarcina de director, fie de cea de secretar de partid, actul de conducere in instituția artistică devine e- ficient numai dacă se desfășoară de la om la om, numai dacă dialogul permanent este mereu deschis, sincer, principial — ținînd cont de particularitățile specifice fiecărei personalități artistice, tocmai în scopul valorificării unitare a resurselor a- eestora. Desigur, nu în toate și nu întotdeauna munca (fie artistică, ad- ministrativ-organizatorică sau de partid) se va desfășura sub formă ideală, dar, dacă se va avea în vedere un asemenea mod de lucru, cursul general al activității se va desfășura neabătut în direcția îndeplinirii nobilei misiuni educativ-cul- turale ce revine instituției de artă....Sînt cîteva considerații izvorite din experiența proprie a colectivului Operei Române și cred că ele pot sta în atenția participanților la dezbaterile teoretice, metodologice, ia analizele concrete ale activității comuniștilor din instituțiile de spectacol și concerte. Ele mi se par cu atit mai stringente cu cit în etapa actuală — de bilanț al vieții culturale românești, la începutul noului cincinal, în pregătirea Congresului educației politice și culturii naliză comunistă lucidă, deschizătoare spective pusă în noastre
se impune o a- eficientă, de noi și largi per- pentru activitatea spiritualăslujba idealurilor națiunii socialiste.

Petre CODREANU 
directorul Operei Române 

•e.1I
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DEHIN OFERIT DE WttUl NICOIAE CERUSE» 
SI TOVRRASA EUENfl CEAUSESCU 

IN ONOAREA TODAORSEI DOMES IBARRORI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au oferit, 
sîmbătă, 3 ianuarie, la Casa arma
tei din Brașov, un dejun în o- 
noarea tovarășei Dolores Ibarruri,

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășei
Mores Ibarruri

Stimată tovarășă Ibarruri,
Dragi tovarăși și prieteni,

Este o deosebită bucurie pentru 
noi că putem în această zi să săr
bătorim împreună atît ziua dum
neavoastră de naștere, cît și înde
lungata activitate în mișcarea mun
citorească și democratică. Este greu, 
desigur, să exprimi în cuvinte sen
timentele de dragoste și prețuire 
pe care noi, comuniștii români, Ie 
nutrim față de dumneavoastră, față 
de omuniștii spanioli. Aceste sen
timente s-au cimentat în lupta co
mună împotriva fascismului, pen
tru democrație, pentru unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a forțelor antiimperialiste, pro
gresiste de pretutindeni, în lupta 
pentru pace, pentru dreptul fiecă
rui popor de a se dezvolta pe ca
lea independenței și democrației, 
corespunzător voinței sale.

încă o dată doresc să urez co

CEREMONIA 1NMÎNĂRII ÎNALTEI DISTINCȚII
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

șl dezvoltat relații de colaborare 
în toate domeniile de activitate. 
Un rol important în realizarea a- 
cestor relații de colaborare activă 
l-ați avut dumneavoastră, precum 
și tovarășul Santiago Carriilo, 
secretar general a1! Partidului Co
munist din Spahiii. De altfel, nu 
o dată, împreună cu dumnea
voastră, cu tovarășul Santiago 
Carrillo, am avut convorbiri cu 
privire Ia relațiile dintre partidele 
nwstre, Ia problemele mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, ale luptei împotriva im
perialismului, pentru pace și de
mocrație.

Acum, cînd vă înmînăm ordinul 
„Victoria Socialismului" — una 
dintre decorațiile cele mai impor
tante ale Republicii Socialiste 
România — dorim să subliniem 
încă o dată prețuirea pe care co
muniștii români, întregul popor 
român o dau activității dumnea
voastră și Partidului Comunist 
din Spania. Nu pot însă să nu 
menționez că această sărbătorire 
are loc în împrejurări deosebite 
pentru Spania — deci și pentru 
dumneavoastră — pentru Partidul

Astăzi, participarea nemijlocită a cetățenilor la elaborarea deciziilor de c«>l mai larg interes obștesc — cum " ti. de pildă, cele referitoare la b, sterhhtizarea/ localităților, organizarea și di versificarea serviciilor ș.a.m.d. - a devenit un fapt obișnuit, ar ape cotidian, in fiecare mu- nicipi’ oraș sau comună. Iată cîteva aserr.^.iea fapte, pe care le-am consemnat recent la Timișoara, în ordinea desfășurării lor....La plenara comitetului municipal de partid — plenară comună cu sesiunea consiliului popular municipal — s-a dezbătut programul dezvoltării economico-sociale a municipiului in perioada 1976—1980. Au participat, ca invitați, și numeroși cetățeni....La consiliul popular a fost deschisă, timp de două săptămîni, o expoziție, a treia de acest fel, unde zilnic sute de cetățeni (in total peste 20 000), împreună cu edilii și proiec- țanții (ingineri și arhitecți), au participat intr-un dialog direct — purtat în fața machetelor și detaliilor municipiului — la conturarea schiței de sistematizare a Timișoarei....în sala de festivități a clubului C.F.R. a avut Ioc, ulterior, o mare adunare populară : primăria, a prezentat cetățenilor principalele obiective ale dezvoltării economico-sociale a municipiului in cincinalul care începe și, în același cadru, a fost prezentată și supusă dezbaterii publice schița de sistematizare a municipiului în ultima sa variantă, definitivată.Care sînt perspectivele de dezvoltare ale Timișoarei, așa cum le-au hotărit în consens unanim înșiși_ timișorenii ? Am fost și noi de față la acea adunare populară, deci sîntem în măsură să facem o asemenea prezentare. Nu însă înainte de a consemna datele esențiale ale unui bilanț ce a determinat concluzia : .Așa cum știm cu toții, cincinalul 1971— 1975 a constituit pentru municipiul nostru cea mai fertilă etapă a dezvoltării sale". Cifrele vorbesc de la sine : producția globală industrială s-a dublat, au fost construite și puse în funcțiune 8 întreprinderi noi : s-au dat in folosință noul șpital județean (cu 750 de paturi și policlinică), noua statie de salvare. 3 dispensare sanitare, un cămin de bătrini cu 120 de locuri, peste 1 400 de locuri în creșe și 1 040 de locuri in grădinițe ; s-au construit 188 săli de clasă. 9 ateliere școlare, cantine și internate școlare ; au fost date în folosință liceul industrial de construcții, un liceu economic, altul agricol, liceul de chimie, 

președintele Partidului Comunist 
din Spania, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 80 de ani.

Au participat membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con

muniștilor spanioli succese tot mai 
mari in lupta pe care o duc in 
noile condiții pentru unirea tutu
ror forțelor democratice din Spa
nia, în vederea unei dezvoltări noi, 
care să asigure poporului spaniol 
o dezvoltare liberă, bunăstarea și 
fericirea !

Doresc să vă urez dumneavoas
tră multă sănătate și fericire ! 
Adaug la aceasta o urare și pen
tru secretarul general al partidu
lui, de succese în activitatea sa și 
multă sănătate. Urez o dezvoltare 
continuă a relațiilor dintre Parti

dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, dintre po
porul român și poporul spaniol !

Ridic un toast pentru întărirea 
unității și colaborării mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor democra
tice și progresiste, pentru pace și 
colaborare în întreaga lume !

în sănătatea dumneavoastră! 
(Aplauze).

Comunist din Spania, în împreju
rări cînd s-a trecut Ia un proces 
care deschide perspective pentru o 
soluționare democratică a proble
melor poporului spaniol, pentru 
ca, împreună cu celelalte popoare, 
acesta să se angajeze activ în lupta 
pentru securitate in Europa, pen
tru dezvoltare democratică, pen
tru pSce și'' colaborare' interna
țională. în acest proces de dez
voltare democratică știm că Parti
dul Comunist din Spania, dum
neavoastră, Comitetul Central al 
partidului, tovarășul Santiago 
Carrillo au un rol important și 
avem deplina convingere că acest 
proces va aduce satisfacții tot mai 
mari comuniștilor spanioli, po
porului spaniol. Am spus comu
niștilor spanioli pentru că știu că 
ei se identifică întru totul cu in
teresele și năzuințele poporului lor 
de independență și bunăstare, de 
pace și colaborare.

Avem convingerea că relațiile 
dintre partidele noastre se vor 
răsfrînge în mod pozitiv și asupra 
relațiilor dintre popoarele român 
și spaniol, că în noile condiții co
laborarea noastră se va accentua 
atit in interesul celor două țări și

liceul industriei alimentare, liceul e- nergetic ; s-au realizat 16 850 de a- partamente și 11 041 locuri în căminele pentru nefamiliști.Programul de dezvoltare economi- co-socială a Timișoarei în perioada 1976—1980 — așa cum se regăsește in schița de sistematizare dezbătută’ de
Preocupări și exigențe Ia consiliile populare

7980
așa cum au 
concepuf-o 

înșiși 
timișorenii

adunarea cetățenească amintită — conturează noi perspective.Dezvoltarea diferitelor întreprinderi s-a prevăzut de regulă in cadrul incintelor existente, fără extinderi, prin folosirea rațională a spațiilor deja ocupate, prin revizuirea întregii rețele de căi ferate, drumuri și platforme uzinale, spații de depozitare. Totodată, noile obiective se vor amplasa după profilul ramurilor industriale, creîndu-se astfel posibilitatea folosirii în comun — mai rational și economic — a bazelor de întreținere, atelierelor mecanice, spa- 

siliului de Stat și ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării comu
niste și muncitorești din țara 
noastră, împreună cu soțiile.

Au luat parte tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, alți

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Prieteni și tovarăși,
Este greu, tovarăși, să vorbesc 

fără emoții într-o ocazie ca aceasta 
de astăzi. Pentru mine, care sînt 
mult mai mult obișnuită cu marile 
lupte decît cu asemenea momente, 
îmi este greu să exprim ceea ce simt. 
Dar vreau, încă o dată, să exprim 
sentimentele mele de mulțumire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, tuturor 
tovarășilor care ne-au întîmpinat 
și ne-au sărbătorit aici.

Doresc încă o dată să transmit 
mulțumirile noastre pentru tot 
sprijinul pe care conducerea 
partidului dumneavoastră, pe care 

popoare, cît și în interesul forțelor 
socialiste, democratice, antiimpe
rialiste.

Cu această convingere, doresc să 
urez succese tot mai mari comu
niștilor spanioli, forțelor democra

Cuvîntarea tovarășei
Dolores Ibarruri

(Urmare din pag. I) 

ce cu caracter național pentru re
stabilirea democrației în Spania. 
Elementul fundamental al acestor 
lupte il constituie Junta Democra
tică in alianță cu Platforma De
mocratică la care participă de la 
comuniști și socialiști pînă la creș- 
tini-democrați, de la clasa munci
toare și intelectualitate pînă la 
grupurile progresiste din sinul ma
rii burghezii. Această mișcare de 
nestăvilit ne dă astăzi deja o ima
gine a ceea ce va fi miine Spania 
democratică fără francliism, des
chisă în fața progresului social și 
politic. Și, pe drept cuvint, trebuie 
spus că Partidul Comunist Român 
nu este străin de această renaștere 
democratică a poporului nostru, a 
patriei noastre. Nu este deloc de 
prisos să repetăm aceasta atunci

★
Tovarășa Dolores Ibarruri a fost 

apoi felicitată de ceilalți membri 
ai conducerii de partid și de stat,

tiilor de depozitare etc. De asemenea, se realizează și importante economii de pămînt, prin cultivarea căruia timișorenii înșiși vor asigura o mai bună aprovizionare a pieței cu legume și fructe.Importante fonduri de investiții vor 
fi alocate pentru construcția de lo

La Timișoaia, ca dealtfel pretutindeni in țară, s-au construit numeroase 
blocuri de locuințe

cuințe, pentru dezvoltarea bazei materiale a activităților social-culturale și pentru extinderea dotărilor edili- tar-gospodărești. Fondul locativ va crește cu 16 331 de apartamente — din care o anumită parte se vor construi din fondurile populației, cu sprijinul statului în credite și execuție — și 18 cămine cu 3 560 de locuri pentru nefamiliști. Unde vor fi amplasate aceste locuințe ? Conform schiței și detaliilor de sistematizare, s-a avut in vedere : pe de o parte, mobilarea terenurilor centrale libere — Aleea sportivilor, B-du] 

membri ai conducerii P.C. din 
Spania, cu soțiile.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Dolores Ibarruri au rostit scurte 
toasturi.

Dejunul a decurs într-o atmo
sferă cordială, de caldă prietenie.

tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
dat personal partidului nostru.

Doresc Partidului Comunist 
Român, oamenilor muncii români, 
în mod special tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu multe succese în marea 
lor activitate, în conducerea operei 
de construcție a socialismului în 
România.

Vă mulțumesc, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, nu numai pentru acest 
omagiu, ci pentru tot ajutorul pe 
care l-ați acordat luptei noastre, 
pentru tot ceea ce ați făcut pentru 
ca poporul spaniol să se elibereze 
mai repede de fascism.

Vă urez multe succese în con
strucția socialismului în România 
și sper că nu peste mult timp vă 
vom putea invita să asistați la 
triumful unei Spânii libere și de
mocratice 1

Vă mulțumesc ! (Aplauze).

tice, pentru dezvoltarea democra
tică a țării !

Vă urez dumneavoastră multă 
sănătate, putere de muncă, întoar
cere cît mai grabnică în Spania 
liberă ! (Aplauze).

cînd este vorba să subliniem va
loarea acestei solidarități frățești 
despre care vom putea vorbi pe 
larg atunci cînd va sosi momentul, 
deja apropiat, de a putea face 
aceasta de Ia Madrid, inima Spa
niei, din Madridul muncii și al 
culturii, într-o patrie eliberată.

Pînă la sosirea acestei zile, ale 
cărei zori se ridică deja deasupra 
țării noastre, permiteți-mi să vă 
spun încă o dată și din tot su
fletul :

Vă mulțumesc, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu ! Mulțumiri, tovarăși ro
mâni, pentru solidaritatea voastră, 
pentru sprijinul vostru, pentru lot 
ceea ce voi reprezentați în marea 
luptă a poporului nostru, a clasei 
noastre muncitoare, pentru resta
bilirea libertății în țara mea ! 
(Aplauze).

★
de vechi militanți ai mișcării co
muniste și muncitorești din țara 
noastră.

V. Pârvan, Piața 700 : pe de altă parte, apropierea ansamblurilor de locuințe și căminelor pentru nefamiliști de platformele industriale ; în fine, s-a urmărit alinierea construcțiilor la străzile existente, paralel cu acestea. în fronturi continue, racordate corespunzător la intersecții, evi-

Foto : S. Cristian
tîndu-se pe cit posibil demolarea fondului locuibil existent. Se cuvine de asemenea, remarcat faptul că in noile cartiere se vor construi blocuri cu 4, 6, 8 și 10 niveluri, renunțarea la regimul de parter sau parter și etaj oferind posibilitatea de a se realiza densități optime.Am notat de asemenea faptul că în zona Circumvalatiunii se va realiza primul centru civic de cartier, unde vor fi concentrate unități comerciale și de servicii, o nouă piață, poștă, cinematograf etc. Dar rezolvarea problemei serviciilor și comerțului nu a

Pulsul producției 
din primele zile 

ale noului an
(Urmare din pag. I)Goagă, maiștrii de schimb Pavel Tutunaru, Gheorghe Răducanu, Gheorghe Roșea, operatorii Ion Vladu și Anghel Bărăscu au supravegheat cu maximă răspundere grupurile electrogene care au funcționat în cele mai bune condiții. (Nicolae Băbălău).

HUNEDOARAFurnaliștii, oțelarii, laminatorii și cocsarii aflați la posturi pe platformele secțiilor cu foc continuu ale Combinatului siderurgic din Hunedoara au lucrat din primele ore ale noului an cu mult spor. Asigurînd funcționarea la parametrii superiori ai agregatelor, în zilele de 1, 2 și 3 ianuarie siderurgiștii hunedoreni au elaborat însemnate cantități de fontă și oțel. Și de data aceasta se evidențiază cu cele mai mari sporuri de producție topitorii de la cuptoarele Martin, care au depășit sarcinile stabilite cu peste 4 la sută. Lucrătorii bateriilor de cocsificare au produs și furnizat furnalelor cocsul metalurgic necesar. Beneficiind de o aprovizionare ritmică cu lingouri și blumuri incandescente de oțel, formațiile de lucru de Ia laminoarele de semifabricate, profile și benzi au realizat în plus o cantitate de laminate echivalentă cu materia primă necesară fabricării a peste 100 de tractoare. (Agerpres).
PRAHOVALucrătorii rafinăriilor prahovene au debutat în noul an cu rezultate remarcabile. Cu același potențial tehnic folosit la parametrii superiori, ei au realizat la instalațiile în funcțiune, în primele trei zile, importante cantități de derivate din țiței. Se evidențiază rafinorii de la Brazi, Ploiești și Teleajen. (Agerpres).

ARAD3 ianuarie 1976. Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice complexe din Arad totul e obișnuit, ca intr-o zi normală de lucru.— Firesc, -ne lămurește tovarășul Pompiliu Petreanu, activist al Comitetului județean de partid Arad, dacă ne gîndim că aici, pe șantier, a început numărătoarea inversă, momentul punerii în funcțiune a combinatului fiind apropiat.într-adevăr, am asistat ieri la un eveniment deosebit pentru activitatea șantierului : începerea lucrărilor de montaj la cea mai mare coloană de sinteză, care va intra în dotarea fabricii de amoniac de pe platforma combinatului. Un utilaj ce cintărește aproape 300 de tone, realizat de către întreprinderea de mașini grele, în colaborare cu întreprinderea „Grivița 
l roșie", ambele din București, i Acum, montajul se derulează energic, din plin. Așa au hotărit con- j structorii și montorii de pe șantierul noului combinat chimic din Arad să înceapă noul an. (Constantin Si- 

mion).

SAVINEȘTIDupă încheierea cu succes a pro- belor tehnologice, la Combinatul de fire sintetice Săvinești a fost pus ieri în funcțiune primul obiectiv de investiții al anului economic 1976. Este vorba de instalația pentru producerea granulelor poliamidice, realizată in cadrul acelorași spații construite, și care va asigura anual o producție de 1 200 tone de granule. Această premieră industrială a noului an a fost însoțită, pe marea platformă a chimiei de la Săvinești, și de un alt eveniment important : începerea lucrărilor la o nouă instalație pentru producerea fibrelor tip melana, care, de asemenea, se realizează în spații deja construite. (Ion Manea).

fost limitată la noile cartiere. Prin programul de dezvoltare economico- socială a municipiului și prin schița sa de sistematizare s-au avut în vedere, totodată, dezvoltarea, modernizarea spatiilor și vadurilor comerciale și de servicii existente, ca și realizarea unor mari complexe în cartierele mai vechi de locuințe. Amploarea acțiunii poate fi sugerată chiar și numai de două cifre : 35 000 m.p. (cu atît va fi extinsă suprafața comercială) și 21 000 m.p. (spații in plus pentru depozitare). La care s-ar putea adăuga faptul că volumul desfacerilor de mărfuri va crește în cincinalul actual cu peste 45 la sută, iar cel al serviciilor cu 69,7 la sută.Pentru învățămîntul liceal de specialitate, profesional și general, vor fi construite 226 săli de clasă, 8 ate- liere-școală, 10 săli de gimnastică, 6 cantine și 7 internate. Iar pentru in- vătămîntul preșcolar se vor da în folosință 17 grădinițe, cu 2 640 de locuri, și 25 de creșe cu 1 600 de locuri.Pe lista obiectivelor social-culturale ce se vor realiza la Timișoara în noul cincinal mai figurează : o policlinică, 3 dispensare, 3 centre stomatologice, un leagăn pentru copii ; 300 paturi în spitale ; 3 cinematografe, două oficii P.T.T.R. ș.a.m.d. Este evident că un articol de ziar nu poate include tot ce se va realiza in cinci ani intr-un oraș. Chiar și dacă orașul n-ar fi de talia Timișoarei.Dar — revenind la constatarea de Ia care porneam — chiar și în fața unor asgmenea cifre și perspective, mai important pare a fi modul cum au fost ele stabilite. Și anume, cu respectarea riguroasă a prevederilot legii și indicațiilor date de conducerea partidului și statului, după repetate consultări directe ale cetățenilor, prin valorificarea celor mai valoroase propuneri, observații și sugestii ale acestora, făcute cu prilejul întîlni- rilor periodice ale edililor și deputa- ților cu cetățenii în circumscripțiile electorale, sau reieșite după trecerea prin calculator a celor 11 000 de chestionare completate Ia prima expoziție dedicată sistematizării. Iar, in loc de orice concluzie, în finalul relatării noastre vom reproduce o altă apreciere revenită frecvent in cuvîntul părticipănților la adunare : „Faptul că am regăsit în schița și detaliile tie sistematizare majoritatea propunerilor noastre, ale cetățenilor, ne mobilizează să realizăm tot ce nc-am propus".
Florin CIOBĂNESCU

MOSCOVA

„Puntea" de pe malul Kamei
Dintre numeroasele metafore pe care ziariștii sovietici le-au folosit pentru a caracteriza ..Kamaz" (denumire prescurtată a Complexului de autocamioane de pe rîul Kama), poate că cea mai nimerită este aceea de „punte". Punte peste timp, punte peste spatii.începuturile edificării acestui impresionant complex industrial datează incă de prin anii celui de-al optulea cincinal, mai precis din decembrie 1969, cînd excavatoristul Nosov a ridicat prima cupă de pă- mint aici, pe malurile înghețate ale Kamei. Avem în față titluri de ziare încă neîngălbenite de timp : „«Kamaz» — șantier principal al tării" ; „Tradițiile constructorilor «Magnitkăi» se reeditează la Kamaz". La început, pe marele șantier au fost doar cîteva sute de oameni, pentru ca în cele din urmă numărul lor să ajungă la peste 60 000. Pe o suprafață de 100 kilometri pătrați au fost ridicate halele gigantice ale secțiilor, fiecare dintre ele constituind în fapt o adevărată uzină. Numai liniile și conveierele automate ale secției de montaj vor depăși lungimea de 150 kilometri. Paralel cu ridicarea imenselor hale și cu instalarea utila-

PHENIAN

Un anOamenii muncii din R. P. D. Coreeană au pășit in noul an, ultimul an al planului șesenal, cu satisfacția învingerii timpului. 1976 mai aparține actualei perioade de plan doar calendaristic. în fapt, din punctul de vedere al vieții economice, anul a și fost „trăit". Industria republicii frățești și-a îndeplinit sarcinile cu 16 luni înainte de termen, iar agricultura chiar cu 2 ani mai devreme. Este, fără îndoială, o mare realizare a poporului coreean.Ce înseamnă acest avans pentru viata economică viitoare ? Producerea la sfîrșitul șesenalului, printre altele. a 40—50 miliarde kWh de e- nergie electrică, a 50—53 milioane tone de cărbune, 2,8—3 milioane tone de îngrășăminte chimice. 7.5—8 milioane tone de ciment. Siderurgia se înscrie, la rîndul ei, la raportul șesenalului cu circa 4 milioane tone de oțel, urmînd să furnizeze, intr-un viitor nu prea îndepărtat, 12 milioane tone anual. Va continua cu intensitate valorificarea antracitului în... industria textilă. Numai la u- zina de vinalon „8 Februarie" din orașul Hamhîn ..recolta" de material textil crește de cinci ori. în comparație cu anul 1970. La rîndul lor, oamenii muncii din agricultură vor escalada noi recorduri spre „pis-
VARȘOVIA

Cea mai mare investiție 
din istoria țăriiîn al patrulea trimestru al acestui an, „Huța Katowice", uriașul combinat din apropierea orașului care i-a împrumutat numele — cea mai mare investiție industrială din istoria Poloniei — va da țârii primele 2 milioane tone de otel, consolidînd puternic temeliile realizării cu succes a programului de dezvoltare dinamică so- cial-economică a țării.Deși în prezent Polonia produce peste 15 milioane tone oțel, vistieria națională a plătit 1 miliard de dolari pentru a completa din import cantitatea necesară economiei naționale. Iar în 1980 Polonia va avea nevoie de 23 milioane tone otel. La terminarea primei etape a construcției, marele combinat de lingă Katowice va produce 4.5 milioane tone, iar în etapa finală — 10 milioane tone, necesitățile tării prietene urmînd astfel să fie în întregime acoperite din producția internă.Anul 1976. primul an al noului cincinal, primul an al traducerii în viață a hotărîrilor celui de-al Vll-lea Congres al comuniștilor polonezi, va primi așadar un trainic suport prin începerea producției la noul Combinat de ia Katowice. Și aceasta după o perioadă de lucru . relativ scurtă, ce

SOFIA

GemeniiLa numeroasele produse chimice pe care le produce astăzi ramura al cărei ritm mediu anual de dezvoltare (17,5 la sută) a fost superior, timp de un deceniu și jumătate, ritmului industriei în ansamblu, anul 1976 va adăuga unul de bază : latexul de înaltă concentrație. Producătorul lui este Combinatul petrochimic de la Burgas, gigantul economiei bulgare, care prelucrează anual in instalațiile sale aproape 10 milioane tone de petrol.Aici, în cadrul uzinei de cauciuc sintetic, a început construcția, pentru prima oară în Bulgaria, a instalației pentru producerea latexului de înaltă concentrație. Tehnologia pentru obținerea acestui prețios produs a fost elaborată de Institutul de studii și proiectări „Neftohimproiekt" din Burgas. în 1977, cînd este planificată darea definitivă în exploatare, noua instalație va satisface comolet nevoile tării, creîndu-se, în aceiași timp, și disponibilități pentru export.Dacă instalația de latex se impune în economia bulgară prin unicitate, complexul de etilenă — cel de-al doilea pilon al chimiei bulgare care se înaltă tot aici, la Burgas, și care este unul dintre cele mai mari obiective industriale în construcție al celui de-al șaptelea cincinal (1976—1980) —
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
6 și 7 ianuarie. In țară : Vremea va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, mai frecvente în jumătatea de nord-est a tării, unde și vîntul va mai prezenta intensificări la începu

jelor, în perimetrul complexului au fost construite șosele auto și căi ferate pe o lungime de peste 350 km, în timp ce lungimea conductelor de canalizare și apă instalate aici depășește 1 000 km.Cu timpul, această mare lucrare a dus la transformarea radicală și a orașului Naberejnîe Ciolnî, care, de la 35 000 locuitori citi avea in 1970, depășește în prezent 200 000.Și acum, cîteva cuvinte despre complex ca „punte peste spații". In primul rind — o cifră : 720 000 000 000 km/tone — respectiv distanța ce va fi parcursă, cu încărcătura respectivă, de autocamioanele grele ce vor fi produse intr-un an. Apoi cîtiva parametri : noul autocamion realizat aici are trei osii, un motor de 210 CP și o viteză de deplasare de circa 80—-90 km/h, caracteristici care îl fac să se deplaseze cu ușurință chiar în condițiile cele mai dificile de teren. Iar calendarul anului 1976 va consemna intrarea în funcțiune a primei părți a Complexului de pe Kama — înfăptuire de seamă a constructorilor comunismului în Uniunea Sovietică.
I. DUȚĂ

cîștigatcui" celor 10 milioane tone de cereale.Se înțelege că întreaga economie va beneficia și mai mult de sporul de mecanizare, de eficiență pe ca- re-1 permite dezvoltarea consecvent impetuoasă a industriei. Citeva ramuri economice și cîteva produse industriale se cer menționate ca elocvente pentru tendințele economiei coreene spre o tehnicitate tot mai avansată. Astfel, va continua dezvoltarea industriilor de înaltă tehnicitate— spre exemplu cea de calculatoare— ca și producerea sau intrarea in producție de serie a unor utilaje și ansambluri complexe, cum ar fi : locomotiva Diesel-electrică numită „Luceafărul", cargourile de 14 000 și 20 000 tdw, nave frigorifice, autocamionul de 100 de tone, excavatorul cu cupa de 10 mc, buldozerul de 300 CP, motoare de 2 500 și 3 000 CP, electrogenerato- rul de 50 000 kW, transformatorul de 200 000 kVA, cazane de mare randament care vor funcționa cu praf de cărbune sau alți combustibili de slabă putere calorică, materiale de construcții ușoare, tipizate etc.Vor fi noi pași concreți spre edificarea socialismului și inflorirea u- nui stat liber, independent, unit.
S. ANDON

demonstrează în mod elocvent ritmul dinamic al construcției în Polonia. Prima lopată de pămînt a fost săpată în primăvara anului 1972. Timp de doi ani, pe o întindere de 1 000 hectare, lucrările s-au concentrat la sol. S-a realizat nivelarea terenului, s-au construit drumuri, linii ferate și rețeaua de canalizare, intr-un cuvint întregul program care să permită apoi turnarea fundamentelor, ridicarea construcțiilor și montarea instalațiilor. în cei doi ani de muncă intensă a fost dislocată o cantitate de 25 000 000 tone de pămînt.Astăzi, vizitatorului șantierului i se dezvăluie imaginea unei grandioase construcții. Sînt aici zilnic depuse utilaje, conducte, cabluri, blocuri de beton și prefabricate, instalații, armături industriale — milioane de ele} mente mici și mari din care se naște combinatul. Sute de autobasculante, macarale, betoniere, sute de mașini stăpînite cu pricepere de cei peste 29 000 de constructori alcătuiesc in a- ceste zile panorama acestui mare cimp de bătălie creatoare.
Gh. CIOBANU

de la Burgasse remarcă prin înalta sa eficientă economică. Etilena care se va pro*-' duce aici va fi obținută, anunță pro- iectanții, la un preț de cost de două ori mai redus decît cel realizat in anul 1975.Misiunea de a înălța construcția de Ia Burgas a revenit tineretului. Mii de tineri, veniți din toată țara, pe șantierul declarat „obiectiv național al tineretului", au preluat și sarcina de a construi conducta de peste o sută de kilometri care va lega noul furnizor de etilenă cu platforma chimică de la Devnia. Anual, prin a- ceastă conductă, se vor transporta 70 000—75 000 tone de etilenă pentru a fi transformată la Devnia într-o valoroasă masă plastică cu largă u- tilizare : policlorura de vinii.Făcînd parte din amplul program de dezvoltare a industriei chimice bulgare, elaborat pentru perioada 1976—1980 și, în perspectivă, pină în 1990, care prevede ritmuri înalte ale creșterii producției de rășini, mase plastice și cauciuc sintetic, viitorul complex de etilenă va contribui direct la înfăptuirea prevederii ca în anu 1990 Bulgaria să producă, pe v i locuitor, peste 300 kg de mase plastice, fată de numai 12 în 1970.
C. AMAR1ȚE1

tul intervalului, pînă la 50 kilomeiri pe oră, viscolind local zăpada. în celelalte regiuni, ninsori slabe. în zona de munte, ninsoare viscolită. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, local mai coborite în Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, iar m'aximele între minus 6 și plus 2 grade. în București : Vremea va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult acoperit. Temporar va ninge. Vînt moderat, cu intensificări la începutul intervalului. Temperatura în șcădert.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ * BIRMANIEI

Excelentei Sale U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii BirmaneDe ziua aniversării proclamării independenței Republicii Socialiste a Uniunii Birmane am plăcuta ocazie să vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și fericire, iar poporului birman noi succese pe calea progresului și bunăstării.Folosesc prilejul pentru a-mi reafirma deplina convingere că relațiile de prietenie dintre țările noastre vor cunoaște un curs ascendent, in interesul popoarelor român și birman, al păcii și colaborării între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

In parcul central din Rangoon se înalță un obelisc pe care a fost încrustată o dată memorabilă din istoria Birmaniei : „4 ianuarie 1948 — dobîndirea suveranității și independenței țării ca uniune de republici". Lichidarea dominației coloniale a deschis poporului birman perspectiva unor importante prefaceri în toate compartimentele vieții economice și sociale. După venirea la putere, în 1962, a regimului condus de generalul Ne Win, a fost lansat un amplu program de dezvoltare, cunoscut sub denumirea „calea birmană spre socialism". Măsurile întreprinse în a- ce.ști ani au dus la consolidarea sectorului de stat în economie ; a fost naționalizat capitalul străin, o parte a capitalului local bancar, industrial și comercial. O atenție specială a fost acordată valorificării marilor avuții naturale — petrol, metale feroase și neferoase, resurse energetice. Totodată, a fost adoptată legea reformei agrare ; ulterior, a fost creată o vastă re-
Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a proclamării independenței Republicii Socialiste a Uniunii Bir- mane, ministrul afacerilor externe al

Evoluția situației din LibanBEIRUT 3 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore situația la Beirut și în împrejurimi a marcat o ameliorare sensibilă, apreciază agențiile de presă internaționale, care amintesc că nu s-a înregistrat nici un incident important în acest interval. Sîmbă- tă, patru din cele șapte căi de acces în capitala libaneză, considerate drept „periculoase" de cîteva zile, au fost redate circulației.

agențiab de presă transmit:
Mimarea Poporului aJL Egipt (parlamentul) a cerut șefului statului, Anwar El Sadat, să-și prezinte candidatura pentru un nou .mandat prezidențial, în momentul în care actualul său mandat va expira, la 10 noiembrie- 1976. Mandatul Parlamentului egiptean se va încheia tot la 10 noiembrie a.c.
„Conferința de Ia Gene

va pentru pace în Orientul SprOpîat î?i va relua lucrările înainte de sfîrșitul primei jumătăți a anului 1976“ — a afirmat, într-un interviu acordat cotidianului cairot „Al- Ahram". vicepremierul și ministrul egiptean de externe, Ismail Fahmi. El a declarat că la aceste dezbateri va participa și Organizația pentru E- liberarea Palestinei (O.E.P.), în calitatea sa de reprezentant al poporului palestinean.
Cu șef d statului Insu

lele Comore a fost ales minis_ trul de justiție și al apărării. Aii Soi- lih, care a condus lovitura de stat din

PENTRU CA ANUL 1976 SĂ 
PROCESULUI DE ÎNNOIRE

FIE UN AN AL AFIRMĂRII
DEMOCRATICĂ A LUMII

Publicăm în continuare răspunsurile unor personalități din diverse țări 
ale lumii la ancheta internațională a „Scînteii" : „CE CONSIDERAȚI CA 
TREBUIE ÎNTREPRINS tN 1976 PENTRU CONSOLIDAREA CURSULUI 
SPRE DESTINDERE SI ÎNȚELEGERE INTERNAȚIONALA, PENTRU STA
TORNICIREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE ȘI POLITICE MONDIALE, 
PENTRU REZOLVAREA MARILOR PROBLEME CARE CONFRUNTA LU
MEA DE AZI ?“

„Să cooperăm pretutindeni 
pentru promovarea destinderii”

JAMES CALLAGHAN 
ministrul de externe 

al Marii Britanii:Am convingerea că anul 1976 va aduce noi progrese pe calea dezvoltării unor relații prietenești și constructive între țările și popoarele din estul și vestul Europei. Helsinki a însemnat începutul — și nu sfîrșitul — procesului de cooperare constructivă. Tocmai de aceea o sarcină prioritară a anului 1976 este traducerea în viață a tuturor prevederilor Actului final al Conferinței general- europene. Cred că ceea ce am obținut pină acum va stimula realizarea unor progrese asemănătoare și
„Se impune participarea tuturor statelor 
«. la soluționarea marilor probleme”
GIUSEPPE VEDOVATO 
președintele Grupului italian 

al Uniunii Interparlamentare:Procesul destinderii a înregistrat însemnate progrese, însă el este încă destul de fragil. în lume persistă nu puține pericole, inclusiv acela de a se extinde conflictele existente. O anumită neliniște generează și interpretarea care este dată însuși termenului de destindere. Nu este vor
ba însă de o problemă de seman

țea de cooperative, ceea ce a permis extinderea mecanizării și, pe această bază, o sporire și diversificare a producției agricole.O nouă etapă în dezvoltarea statului birman a fost marcată prin proclamarea, cu doi ani in urmă, a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.Birmania promovează pe plan extern o politică de colaborare cu toate statele, indiferent de sistemul lor politic și social.România socialistă, în spiritul politicii sale de solidaritate cu lupta tinerelor state din Asia, Africa și America Latină pentru independență, progres economic și social, urmărește cu simpatie realizările poporului birman. Intre țara noastră și Birmania s-au statornicit relații de prietenie și colaborare reciproc avantajoase. Dezvoltarea continuă a acestor relații corespunde intereselor ambelor popoare, cauzei păcii și progresului în lume.
Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Birmaniei, U Hla Phone.

în provincie situația a fost în general calmă, cu excepția nordului țării, unde în cursul unui incident a fost atacată o închisoare din apropiere de Tripoli, iar deținuții au reușit astfel să evadeze.Comitetul superior de coordonare a examinat vineri seara, în prezența reprezentanților tuturor părților în conflict, situația din țară și a hotărît să facă totul pentru a consolida încetarea focului.

august 1975, s-a anunțat oficial la Moroni. Un comunicat dat publicității precizează că Soilih a fost desemnat președinte al țării de către Consiliul Revoluționar și Consiliul Executiv Național. In funcția de vicepreședinte 
a fost ales Mohamed Hassanaly, pină acum ministru al producției. ‘

Reprezentanții celor 19 
țâri în curs de dezvoltare, participante la Conferința asupra cooperării economice internaționale, se vor reuni luni la Paris pentru a elabora o poziție comună în vederea negocierilor propriu-zise cu țările industrializate occidentale, programate pentru luna februarie. Potrivit agenției France Presse, dezbaterile vor avea ca obiectiv precizarea mandatului celor patru comisii ale conferinței, însărcinate cu energia, materiile prime, dezvoltarea și, respectiv, problemele valutar-financiare.

Bugetul Portugaliei pe a~ nul 1976 se remarcă printr-o importantă reducere a cheltuielilor militare datorată încetării războiului colonial portughez în Angola. Astfel, bugetul militar al tării se va ridica anul aces

în alte negocieri importante, cum ar fi cele de la Viena privind reducerea forțelor armate și armamentelor și măsurile adiacente în centrul Europei. Consider că și in această direcție se va putea avansa în noul an. Promovarea destinderii în Europa trebuie să ne încurajeze să acționăm împreună pretutindeni în lume, într-un spirit de cooperare constructivă. în mod deosebit noi, cei care trăim în Europa, avem răspunderea să ajutăm țările în curs de dezvoltare să soluționeze gravele probleme economice și sociale care le confruntă. Sînt convins că în 1976 vom fi cu toții în măsură să aducem o contribuție reală în acest domeniu.
tică, ci de concepția asupra vieții internaționale însăși. Pacea între națiuni presupune o înțelegere și o colaborare permanentă pentru respectarea drepturilor fiecărei națiuni în parte, pentru aplicarea deplină a principiilor și normelor dreptului internațional. Experiența dintre cele două războaie mondiale a arătat unde duce cedarea în fața violentei. Iată de ce este esențial să se acționeze cu toate forțele pentru întărirea și consolidarea destinderii.în Europa, toate eforturile trebuie

spania Ample acțiuni pentru amnistierea 
deținuților politiciMADRID 3 (Agerpres). — Cîteva sute de persoane au demonstrat pe străzile Barcelonei, cerînd amnistierea prizonierilor politici din Spania. O altă acțiune de protest a fost organizată la Santander de aproximativ 2 000 de persoane.în același timp, mai multe consilii orășenești și provinciale din Spania au adresat autorităților centrale cereri privind decretarea unei largi amnistii pentru toți deținuții politici și pentru cei aflați în exil, au anunțat surse informate spaniole citate

Noi incidente înLONDRA 3 (Agerpres). — Anul , nou a debutat in Irlanda de Nord cu noi incidente între comunitățile protestantă și catolică. Astfel, în noaptea Anului nou, elemente teroriste aparținînd aripii provizorii a I.R.A. au aruncat în aer un bar al cărui proprietar era protestant. Explozia a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 20. Referin- du-se la continuarea actelor de violență din Irlanda de Nord, în ciuda încetării focului anunțată de I.R.A. la începutul anului 1975, agențiile de presă precizează că, în răstimp de un an, în această provincie s-au înregistrat 245 de morți și cîteva mii de răniți, bilanțul pierderilor fiind mai mare decît în 1974.Observatorii de la Londra, mențio- nînd că situația din Irlanda de Nord constituie „un punct negru al orizontului politic britanic", apreciază că guvernul laburist al premierului Harold Wilson va fi confruntat, încă de la începutul acestui an. cu problema nord-irlandeză, ținînd seama de faptul că încercările de găsire a unei soluții politice întreprinse în 1975 s-au soldat fără rezultate concrete.în editorialul din numărul de sfir-
Un discurs al președintelui SudanuluiKHARTUM 3 (Agerpres). — în- tr-un discurs rostit la Khartum cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a proclamării independenței țării, președintele Sudanului, Gaffar Mohammed Nimeiri, s-a referit, între altele, la necesitatea unirii eforturilor tuturor popoarelor continentului a- frican pentru lichidarea ultimelor enclave ale colonialismului în Africa. în context, șeful statului sudanez 

ta la 2 miliarde de escudos, față de 9 miliarde în 1975. Pe de altă parte, la Lisabona s-a făcut cunoscut că guvernul preconizează un credit de 22 miliarde escudos pentru finanțarea planului de investiții de stat pe 1976.
0 noua bancă de stat * fost creată de guvernul etiopian. S-a hotărît, de asemenea, înființarea unei companii de stat pentru asigurări, cu un capital de 11 milioane dolari etiopieni, care va prelua atribuțiile a 13 societăți străine naționalizate.
Numărul falimentelor 8 sporit anul trecut în statele americane New York, Connecticut și Vermont cu aproximativ 50 la sută — se arată într-un raport oficial dat publicității la New York.
Guvernul Republicii Gui- 

neea-Bissou a proeedat Ia °re_ structurare a unor departamente e- conomico. Astfel, au fost desființate comisariatele de stat pentru economie și finanțe și cel pentru planificarea agricolă și resurse naturale. Acestea au fost înlocuite cu Comisariatul de 

concentrate spre traducerea ’n viață a angajamentelor pe care statele și le-au asumat la conferința de la Helsinki. în alte zone ale lumii, depășirea momentelor de criză și lichidarea conflictelor existente nu poate avea loc decît pe calea tratativelor politice, fără nici un fel de intervenții armate. Un pas important pe calea întăririi destinderii, a extinderii colaborării internaționale il poate constitui, după părerea mea, și crearea în diferite părți ale lumii a
„Reînnoirea lumii reclamă întărirea unității 

tuturor forțelor progresiste”
CISSOKO SEKOU 

secretar general 
al Mlșcârii panafricane a tineretului:Caracteristica anului care s-a încheiat o constituie afirmarea tendințelor de consolidare a cursului spre destindere internațională, spre înțelegere, colaborare și cooperare între națiuni. Pornind de la aceste rezultate, Mișcarea panafricană a tineretului apreciază că anul 1976 trebuie să marcheze o intensificare a eforturilor în vederea făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, o lume a păcii și progresului, în care toate popoarele să-și poată consacra forțele muncii constructive, prosperității multilaterale. Aceasta reclamă întărirea solidarității ' forțelor progresiste, democratice. antiimperialiste din întreaga lume, pentru a determina respectarea dreptului suveran al fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile sale naturale, de a se dezvolta independent. în conformitate cu propriile sale aspirații. Este necesară o amplă conlucrare între toate organizațiile progresiste, sindicale, de tineret, intre toate organizațiile de masă pentru depistarea în comun a căilor celor mai potrivite de realizare a unei 

de agenția Reuter. Astfel, consiliul orașului Pamplona a aprobat, cu majoritate de voturi, o petiție către regele Juan Carlos în care se pronunță pentru o amnistie cit mai cuprinzătoare, ca bază a păcii in Spania. O moțiune similară a fost aprobată- de consiliul provinciei Navarra. De asemenea, petiții în care se cere acordarea unei amnistii au fost formulate de către consiliul orașului San Sebastian, capitala provinciei basce Gui- puzcoa, și de către cel al orașului nordic Zarauz.
Irlanda de Nordșit de an al organului de presă al I.R.A., „Republican News", se arată că Armata Republicană Irlandeză intenționează să continue activitățile militare pină la obținerea satisfacerii revendicărilor sale de bază : a- nunțarea intenției Marii Britanii de a se retrage din Irlanda de Nord ; eliberarea tuturor deținuților din Ulster și amnistierea acestora ; organizarea unui referendum pentru ca populația din provincie să decidă a- supra unui nou regim politic. Observatori avizați de la Londra consideră că acest program va intim- pina in continuare opoziția majorității protestante din provincie.Se remarcă faptul că guvernul laburist și-a reafirmat hotărîrea de a depune noi eforturi pentru o reglementare politică a situației din Ulster, în ciuda insucceselor din anul 1975. în acest sens, la reluarea sesiunii sale, la 12 ianuarie, parlamentul de la Westminster va proceda la o nouă analiză a căilor și modalităților de reglementare a crizei din Ulster, cu ocazia examinării raportului adoptat la începutul lunii noiembrie 1975 de către Convenția constituțională, formată în luna mai la Belfast pentru redactarea unui nou proiect de constituție a provinciei.
a cerut tuturor popoarelor africane ,.,să-și întărească lupta lor contra regimului rasist d'in Africa de Sud". Președintele sudanez a condamnat amestecul regimului rasist de la Pretoria în treburile interne ale Angolei și a dat asigurări că guvernul său va acorda întregul sprijin poporului angolez pentru consolidarea independenței și izgonirea trupelor sud-afri- cane de pe teritoriul Angolei.
stat pentru finanțe, al cărui titular devine Carlos Correira, și cu Comisariatul pentru dezvoltare economică și planificare, a cărui conducere ii revine lui Vasco Cabral.

Președintele Mauritania!, Moktar Ould Daddah, a întreprins, joi, o scurtă vizită la Tunis. Cu ațest prilej, el a avut convorbiri cu președintele Habib Bourguiba, în cadrul cărora au fost examinate evoluția relațiilor dintre cele două țări, precum și chestiuni ce privesc raporturile dintre statele arabe și ale Africii.
Coaliția guvernamentală 

a Australiei, form.ată din palidele liberal și agrarian după a- legerile generale din 13 decembrie, deține o majoritate de 55 de locuri in Camera Reprezentanților, s-a anunțat oficial la Canberra. Compoziția Camerei inferioare a Parlamentului australian este, următoarea : Partidul liberal .— 68’de locuri, Partidul agrarian — 23 de locuri, iar Partidul laburist, de opoziție — 36 de locuri.
Incendiu. 150 de pomPieri au reușit să stăvilească sîmbătă dimineață, după aproape 30 de ore de eforturi, cel mai mare incendiu pe care l-a cunoscut Tel Avivul. Au ars numeroase depozite de mărfuri, situate în subsolul unui mare ansamblu de construcții din sectorul industrial al orașului.

unor zone de pace și înțelegere fructuoasă între națiunile vecine — cum este cazul Balcanilor și al Mării Me- diterane. în același timp, depășirea actualelor echilibre bazate pe arme nucleare, înlocuirea lor cu o colaborare liberă, bazată pe echitate și justiție între națiuni, impun creșterea contribuției tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, la viața internațională, la soluționarea marilor probleme cu care este confruntată lumea contemporană.
noi ordini politice și economice în lume, prin restructurarea și așezarea relațiilor politice și economice dintre state pe o bază dreaptă, egală, echitabilă. Aceasta trebuie să ducă la reînnoirea lumii, pentru a se pune capăt definitiv dominației străine, nedreptăților sociale, raporturilor de inegalitate între națiuni, exploatării omului de către om.Tineretul african dă o înaltă apreciere faptului că România socialistă manifestă un interes deosebit pentru toate aceste probleme, pentru cauza păcii și securității în lume, pentru statornicirea unor raporturi de egalitate, de stimă reciprocă între popoare. Niciodată tineretul african nu va uita întilnirile de pe pămin- tul Africii cu președintele Nicolae Ceaușescu, venit în țările noastre în mai multe rînduri, tocmai pentru a contribui prin dialog la găsirea căilor de cooperare, în interesul popoarelor noastre, al lumii întregi. De aceea, folosesc acest prilej pentru a exprima președintelui României socialiste adînca recunoștință a tineretului african pentru aportul său Ia instaurarea unei păci trainice în lume.

MESAJE DE ANUL NOU
NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a arătat că, în ciuda dificultăților în- tîmpinate, a devenit tot mai pregnant faptul că Națiunile Unite pot juca un rol de seamă în lume prin eforturi depuse de toți membrii organizației. Nici o problemă nu este insurmontabilă dacă există cu adevărat dorința de a fi soluționată, dacă părțile sînt gata să coopereze în acest scop — a spus secretarul general al O.N.U. în prezent, a arătat el, trăim într-o perioadă de schimbări și dezvoltare, în contextul căreia necesitatea cooperării internaționale a dobindit dimensiuni pină acum neîntîlnite.în încheiere, secretarul general al O.N.U. a lansat un apel la amplificarea cooperării și colaborării între toate statele lumii.
WASHINGTON. — Președintele Gerald Ford a cerut poporului american — în mesajul de Anul nou — să vegheze asupra valorilor trecutului și să construiască viitorul pe această bază. Anul care începe, a spus el, va marca a 200-a aniversare a creării republicii americane. Președintele a menționat însă că, în acest moment, o parte a americanilor își amintesc și de perioadele dificile ale trecutului recent, cum ar fi marea depresiune economică sau anii celui de-al doilea război mondial.
COPENHAGA. — Primul ministru al Danemarcei, Anker Joergensen, a subliniat, între altele, în mesajul cu prilejul noului an, că marile probleme mondiale nu pot fi rezolvate decît prin extinderea cooperării internaționale.Pe de altă parte, șeful guvernului danez a arătat că atît timp cît conjunctura economică internațională va rămîne nefavorabilă, Danemarca va avea dificultăți în ce privește folosirea deplină a forței de muncă. Totodată, el a menționat că, în 1976, pentru redresarea economică a Danemarcei este necesară o reducere a cheltuielilor, atît la nivelul statului, cît și al forurilor administrative locale.
BRAZZAVILLE. — în mesajul a- dresat cu prilejul Anului nou, președintele Republicii Populare Congo, Manen N’Gouabi, a declarat că principalul pericol in Africa in etapa actuală îl reprezintă uneltirile imperialismului, apreciind că o pace trainică pe continentul african va putea fi asigurată numai prin lichidarea definitivă a colonialismului și a discriminărilor rasiale.Sesiunea extraordinară a Organizației Unității Africane, care va avea loc în luna- ianuarie 1976 — a spus șeful statului congolez — va trebui să condamne în mod ferm agresiunea imperialismului și a regimului rasist din Africa de Sud împotriva poporului angolez. El a arătat că O.U.A. trebuie să găsească căile și mijloacele adecvate pentru a acorda un ajutor real tînărului stat angolez în lupta sa pentru asigurarea suveranității și independenței naționale.
Puternice furtuni înPuternice furtuni, în cursul cărora vîntul a atins viteze de peste 130 km/h, s-au abătut, începînd de sîmbătă în zori, asupra unor zone întinse din nordul Europei, provocînd însemnate pagube materiale și perturbarea circulației pe mare și pe uscat, precum și moartea a peste 25 de persoane. Cel mai puternic afectate de intemperii au fost insulele britanice, unde uraganul a avut urmări grele atît în ce privește pierderile de vieți omenești — peste 15 morți — cît și pe plan material. După cum relatează agențiile de presă, pe întreg cuprinsul arhipelagului britanic peisajul în urma uraganului era deprimant : arbori smulși din rădăcini, mașini răsturnate, acoperișuri smulse de vînt, șosele blocate de copacii că- zuți. Nici o regiune a țării nu a fost ocolită de vîntul extrem de violent, care a atins în Irlanda de Nord peste 175 km/h. Legăturile telefonice între numeroase localități sînt încă între-

„S-a realizat un 
sînt necesare

CLAUDE EST1ER
secretar național al Partidului 

Socialist Francez;Anul 1975 a înregistrat semnarea Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, document capital pentru asigurarea destinderii pe continent. Așadar, la treizeci de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial a fost făcut un pas important pe calea consolidării păcii în Europa.Dar pacea nu poate fi cucerită o dată pentru totdeauna. Asigurarea ei ne impune eforturi de zi cu zi. Iată de ce noi demersuri vor trebui înfăptuite în cursul anului care începe, pentru a îmbunătăți și mai mult cadrul coexistenței între națiuni cu o- rînduiri economice și sociale diferite.
„Prin extinderea comerțului - 

către o largă cooperare internațională”
TOSHIO KOMOTO 

ministrul japonez 
al comerțului internațional 

și al industriei:Lumea este confruntată astăzi cu multe dificultăți, cum sînt recesiunea economică, problemele energiei și materiilor prime, problemele subdezvoltării. în vederea găsirii unei soluții la aceste probleme, se impune o largă cooperare internațională, care să ducă la redresarea situației economice, promovarea dialogului între țările consumatoare și cele producătoare de petrol, extinderea schimburilor economice, inten

BEIRUT. — Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a declarat că 1976 este pentru poporul palestinean „anul speranței". Yasser Arafat a evocat recunoașterea pe o scară internațională tot mai largă, în anul 1975, a Organizației pentru Eliberarea Palestinei drept reprezentant legitim al poporului palestinean.
VIENTIANE. — în mesajul de Anul nou, difuzat de postul de radio „Vocea poporului" din Laos, primul ministru al Guvernului Republicii Populare Democratice Laos, Kaisone Phomvihane, a trecut în revistă istoria luptei revoluționare a poporului laoțian în ultimii 30 de ani, încheiată cu desăvîrșirea revoluției naționale și democratice în țară. Vorbitorul a relevat că deciziile importante adoptate în decembrie cu privire la abolirea vechiului regim și întemeierea Republicii Populare Democratice Laos constituie un eveniment politic major și un moment de cotitură în istoria națiunii laoțiene.
DAKAR. — Președintele Senegalului, Leopold Sedar Senghor, a subliniat că principalul efort al guvernului s-a axat, în anul 1975, pe creșterea producției, care, ca urmare a acestui fapt, a înregistrat progrese. Succese importante au fost repurtate, de asemenea, pe plan social-cultural, a relevat Leopold Sedar Senghor, precizind, totodată, că în viitor Senegalul se va transforma într-o țară a democrației, în care să se muncească organizat, metodic, perseverent.
LUSAKA. — Președintele Zambiei, Kenneth David Kaunda, a reafirmat în mesajul adresat cu prilejul Anului nou solidaritatea țării sale cu lupta popoarelor africane pentru libertate și independență, împotriva colonialismului și rasismului. Totodată, el a condamnat intervenția străină în treburile Angolei și a cerut ca toate' trupele străine să fie retrase de pe teritoriul tînărului stat african, astfel incit poporul angolez să-și poată rezolva singur problemele. Intervenția străină, a spus președintele Zambiei, constituie un obstacol în calea realizării aspirațiilor naționale ale poporului angolez.
CETATEA VATICANULUI. — într-o cuvîntare, Papa Paul al VI-lea a adresat un apel conducătorilor de stat și de guvern să acționeze pentru realizarea unor progrese mai rapide și mai substanțiale în direcția instaurării păcii în cursul anului 19176. Suveranul pontif a făcut apel „să nu se precupețească eforturile pentru rezolvarea diferendelor, pentru surmontarea dificultăților, pentru promovarea progresului uman și social". în mesajul său, Papa Paul al VI-lea a apreciat că toți oamenii de pe planeta noastră poartă responsabilitatea pentru menținerea păcii și sînt chemați să colaboreze pentru atingerea acestui deziderat. El a condamnat cursa înarmărilor și a invitat guvernele să renunțe la aceasta, să depună eforturi pentru realizarea dezarmării generale, apreciind că nu poate exista o securitate reală fondată pe arme și războaie.

nord-vestul Europeirupte. De asemenea, numeroase căi de, comunicații rutiere, feroviare și aeriene au fost închise.în Olanda, furtuna a făcut cel puțin trei victime omenești, iar în mai multe porturi circulația a fost blocată. Autoritățile au dispus luarea de măsuri pentru prevenirea unor posibile inundații. în Danemarca, unde intemperiile au luat forma unor intense furtuni de zăpadă, populația de pe coasta sud-vestică a peninsulei Iut- landa a fost parțial evacuată din cauza pericolului inundațiilor. Uraganul a afectat, de asemenea, toate landurile R. F. Germania, unde s-au înregistrat șapte morți și importante pagube materiale, precum și nordul Franței, Belgia și unele regiuni din R. D. Germană. Sîmbătă spre prînz furtunile ajunseseră în zona Austriei, unde aveau însă o intensitate ceva mai redusă. (Agerpres)

pas important - 
noi eforturi”în acest sens, alături de întilnirile între conducătorii țărilor europene, care, din fericire, s-au multiplicat în ultimii ani, trebuie încurajate tot mai mult apropierea și cooperarea între popoare, schimbul de idei și de persoane. Ne exprimăm deosebita satisfacție pentru schimburile de delegații care au avut loc între francezi și români și care au permis să se redescopere tot ceea ce există comun între popoarele noastre, chiar dacă ele și-au organizat viața in mod diferit.Trebuie să pășim și mai departe pe acest drum în cursul anului 1976. Actul final, semnat la Helsinki, creează baze solide pentru cele mai bune relații între popoare. Este necesar să le aplicăm în practică fără gînduri ascunse, spre binele păcii întregii o- meniri.

sificarea ajutorului economic destinat țărilor în curs de dezvoltare.în prezent, cea mai urgentă sarcină pentru noi este să realizăm redresarea economică mondială. Pro- cedînd astfel, necesitatea extinderii comerțului se va releva cu și mai multă putere. Din fericire, comerțul Est-Vest s-a dezvoltat permanent, chiar în condițiile actuale de recesiune economică.Cred că trebuie acționat în continuare pentru extinderea cooperării mutuale, nu numai în comerț, ci și în alte domenii, cum. sînt exploatarea energiei și resurselor naturale și cooperarea industrială.

Q[ PRETUTINDENI
• „TU - 144“ ÎN 

CURSE REGULATE. Transporturile aeriene sovietice au intrat în noul an cu o strălucită realizare. Este vorba de reușita celui dintîi zbor de exploatare cu nava supersonică de pasageri „TU — 144", pe traseul Moscova-Alma Ata. Acest tip ultramodern de navă cu reacție este destinat transporturilor de pasageri la mari distanțe și a intrat foarte recent în dotarea companiei „Aeroflot". După cum a declarat constructorul ei, A. Tupolev, cu prilejul zborului inaugural, a- ceasta deschide o etapă nouă in dezvoltarea aviației civile sovietice. Construită la uzinele din Voronej, supernava „TU — 144“ însumează aproape o jumătate de milion CP. Plafonul limită al înălțimii de zbor este cuprins între 14 și 18 km, iar viteza de croazieră între 2 100 și 2 300 km pe oră.
• INIMILE CONGE

LATE BAT DIN NOU. Medicul japonez Sadsio Sumide a reușit să readucă în stare de funcționare normală inimi congelate de șoareci și șobolani. Inimile fuseseră ținute timp de doi ani la o temperatură de minus 195 grade C și apoi reacti- vizate cu ajutorul unor impulsuri electrice. Dr. Sumida, care lucrează la Spitalul central din Fukuoka, efectuează asemenea experiențe din 1971. El și-a exprimat convingerea că, în viitor, metoda va fi folosită și pentru alte organe — ceea ce are o mare importanță pentru expe riențele privind transplanturile.
• STOP RECLAMEI 

PENTRU JIGĂRI Șl BĂU
TURI I în Elveția, unde publicitatea pentru țigări și băuturi este interzisă pe micul e- cran, in ultimul timp se semnalează un curent de opinie tot mai pronunțat în favoarea încetării reclamelor pentru asemenea produse și prin intermediul presei și al marelui e- cran. De altfel, pe o petiție propunînd astfel de măsuri în domeniul publicitar s-au colectat nu mai puțin de 90 000 de semnături. în prezent, se pune problema organizării unui referendum la scară națională în legătură cu eventualitatea unei legislații de acest gen.

• FRESCE INEDITE DE 
MICHELANGELO. In sub- solul capelei Medici din Florența au fost descoperite în* timplător mai multe fresce nealterate de trecerea anilor, care sînt atribuite lui Michelangelo. Se apreciază că după mai multe luni de activitate specialiștii vor putea face ca frescele să fie scoase la lumină. Frescele, în- fățișind scene religioase, au fost realizate probabil între anii 1520 și 1530.

• PRIMII LOCUITORI 
Al IRANULUI. In unl:a unor descoperiri arheologice din > zona Marageh, din nordul Iranului, prof. Sadekh-Kurkos de la Muzeul de istorie naturalăal Iranului a ajuns la concluzia că primul „homoi erecticus", omul care a căpătat poziție verticală, a trăit pe teritoriul Iranului în urmă cu circa 500 000— 1 000 000 de ani. Pină în prezent se considera că omul cel mai vechi de pe teritoriul acestei țări era de tipul „homo nean- derthalus" — de acum 40000 de ani. Scheletul recent descoperit, precum și resturile uneltelor de muncă ale epocii respective a- testă că „homo erecticus" stătea solid pe picioare, putea parcurge distanțe foarte mari și avea palmele dezvoltate.

• PERICULOZITATEA 
ACCIDENTELOR NU
CLEARE. Potrivit „raportului Rasmussen", publicat în S.U.A., accidentele survenite laz reactoarele nucleareisînt, deșir’' gur, deosebit de grave-, dar mijit mai puțin frecvetttc..,cș<; cele cauzate de fenomene \ irale sau de dereglări în modi. de viață actual. Șansa anua .a locuitorilor Pămintului de a ;• feri de pe urma unui accident nuclear este de 1 la 300 milioane. Unii critici ai raportului a- min-tit susțin însă că el micșorează pînă la de 16 ori cazurile de astfel de accidente. Dar, chiar dacă se acceptă cifrele lor, raportul ar rămîne de 1 la 19 milioane, în timp ce posibilitatea de a fi lovit de trăsnet este de 1 la 2 milioane, deci, de circa 10 ori mai mare ; pericolul de înec este de 10 000 de ori mai mare, iar al accidentelor de automobile (în S.U.A.) de 75 000 ori.

• DRUM MILENAR - 
PIESĂ DE MUZEU. Un fragment, de 10 m lungime, al unuia dintre cele mai vechi drumuri ale Europei urmează a-și găsi locul în muzeul de stat din orașul vest-german Oldenburg. El a fost descoperit la cîțiva metri sub pămînt ’a Jethausen, în apropiere de Wilhelmshaven. Acest drum a fost construit, în urmă cu circa 3000 de ani, din seînduri groase de stejar, dispuse transversal.

• IMPORTANTĂ REA
LIZARE ȘTIINȚIFICĂ. P^- tru prima oară, după cercetări de peste 10 ani, au fost obținute în laborator culturi ale bacteriei leprei. Această importantă realizare, aparținînd medicului american Olaf K. Skins- nes, deschide calea preparării unui medicament mai eficient pentru combaterea gravei maladii care, conform datelor O.M.S., afectează peste 11 milioane oameni.
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