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MESAJUL TOVARĂȘULU 
NICOLAE CEAUȘESCU

împotriva agresiunii imperialiste și rasisteLUANDA

CONSILIILE POPULARE Muncă însuflețită, 
realizări de seamă

îmbunătățirea necontenită a condițiilor de viață por — pe baza rate a economiei, rini continue a orașelor și satelor — reprezintă țelul suprem al politicii partidului și statului nostru. Una din pirghiile importante prin care se acționează în acest sens este sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale.După cum se știe, ne aflăm în ajunul unui important eveniment politic din viața țării : primul Congres al deputaților consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, care-și deschide rnîine lucrările. Potrivit ordinii de zi, printre problemele care vor fi supuse dezbaterii largi a parti- cipanților la acest mare și reprezentativ forum se înscrie și sistematizarea localităților. Concepută de partid ca o amplă acțiune economico-socială și urbanistică, sistematizarea are un rol de cea mai mare importantă în dezvoltarea și înflorirea tuturor localităților țării. Orientarea generală a acestui proces complex la nivel național și pe plan local de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, indicațiile de mare utilitate practică, date de secretarul general al partidului, analiza atentă și amănunțită pe care a făcut-o schițelor de sistematizare a municipiilor și orașelor, zonelor și platformelor industriale, amplasării obiectivelor economice și sociale prevăzute în cincinalul 1976—1980 s-au constituit ca jaloane fundamentale ale întregii acțiuni de sistematizare. în același timp, a fost concretizat un cadru legislativ unitar și științific — reprezentat în principal de Legea sistematizării teritoriului și a localităților urbane și rurale — care reglementează întreaga activitate în acest domeniu.Consiliile populare — ca organe locale ale puterii de stat — au primit, în acest context, sarcina de a conduce și a înfăptui, împreună cu cetățenii, întreaga activitate de sistematizare. O primă etapă în exercitarea acestei atribuțiuni a fost încheiată de curînd — prin elaborarea și îmbunătățirea schițelor de sistematizare și a programelor de dezvoltare economico-socială a tuturor județelor, orașelor și comunelor. Potrivit practicii democratice promovate cu consecventă în întreaga noastră viață socială, programele și

ale întregului po- dezvoltârii accele- naționale și înflo- tuturor județelor,
schițele au fost dezbătute, în toate localitățile, în plenare deschise ale comitetelor de partid, în ședințe ale comitetelor ori birourilor executive ale consiliilor populare, în numeroase adunări cetățenești pe sate și cartiere etc., iar în ultima perioadă au constituit ferințele populare, aprobării consiliilor _____  __________ .președinților consiliilor populare. în felul acesta, definitivarea schițelor și programelor de sistematizare este rezultatul gîndirii întregii obști a țării, masele largi de cetățeni participind nemijlocit la elaborarea lor, tot așa cum tot nemijlocit vor fi chemate să contribuie la realizarea acestora în practică.O componentă deosebit de importantă pentru activitatea din domeniul sistematizării o constituie realizarea bogatului program de investiții, program care prevede — în actualul cincinal — fonduri pentru un impresionant volum de obiective economice și social-culturale.înfăptuind hotărîrile < lui, va reveni consiliilor județene, orășenești și sarcina de a traduce in viață programele i voltare economico-socială șelor și comunelor —rent că investițiile amplasate pe teritoriul lor sînt de interes național sau local — și să vegheze cu maximă exigență Ia încadrarea a- cestora în perimetrele construibile, la utilizarea cu maximum de eficiență a terenurilor rezervate construcțiilor. la folosirea cu înaltă productivitate, pentru agricultură a terenurilor dezafectate. Această sarcină este cu atît mai importantă cu cît analizele exigente efectuate cu prilejul definitivării schitelor de sistematizare, observațiile și propunerile cetățenilor au demonstrat că mai există mari posibilități pentru reducerea perimetrelor construibile la strictul rațional, pentru o mai judicioasă grupare a obiectivelor industriale și sociale. în acest cadru, este necesar ca, în conformitate cu prevederile legale, consiliile populare să determine încă din proiectare densitatea optimă a construcțiilor, astfel încit să se asigure o înaltă eficiență economică acestei acțiuni, concomitent cu realizarea unor condiții edilitare superioare și a unui confort social sporit pentru cetățeni.în ce privește locuințele, numărul acestora se ridica la 815 000

obiect de analiză în con- județene ale consiliilor urmînd să fie supuse Congresului deputaților populare județene și al

congresu- populare comunale întocmai de dez- i a ora- - indife-

de apartamente fizice, ce vor fi construite în localitățile urbane sau în curs de urbanizare. Acestora li se adaugă' cele peste 250 000 de locuințe prevăzute a fi executate in mediul rural, care, prin grija consiliilor populare, a cetățenilor înșiși, vor trebui să se încadreze in totalitate în prevederile perimetrelor construibile, ale regimului de înălțime (1—2 etaje) prevăzute de legea sistematizării. Asigurarea tuturor condițiilor materiale și tehnice pentru transformarea a peste 100 de comune in centre urbane cu profil agro-indus- triăl ori industrial-agrar reprezintă, de asemenea, o sarcină de mare răspundere a consiliilor populare — chemate să pună in valoare mai eficient resursele materiale umane ale acestor localități, dezvolte spiritul gospodăresc și inițiativă al maselor, pentru a celera pe aceăstă cale procesul urbanizare.Desigur, consiliile populare vor fi confruntate, în realizarea sistematizării, cu probleme multe și complexe. Se impune, deci, ca toate acțiunile în acest domeniu, de la concepție pînă fășoare sub permanent zațiilor de sens, au un ția ce-o acordă acestor probleme însăși conducerea partidului. Este posibil, și necesar, ca bogata experiență politică și organizatorică acumulată pînă acum — mai ales în ce privește explicarea multiplelor avantaje ce. le oferă sistematizarea, consultarea maselor și mobilizarea acestora la înfăptuirea măsurilor preconizate — să fie mereu extinsă și perfecționată."Congresul deputaților consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare — unul din cele mai largi foruri de conducere a vieții noastre sociale — va trasa principalele direcții de acțiune și in niul sistematizării. Este deci, ca în traducerea în orientărilor ce vor fi date greș, a concluziilor și experiențelor reliefate de conferințele județene ale deputaților, încheiate recent, consiliile populare să acționeze cu toată hotărîrea, împreună cu masele largi de cetățeni, pentru înfăptuirea sistematizării — acțiune economico-socială pusă în slujba înfloririi tuturor localităților țării, a ridicării bunăstării întregului popor.

SiderurgiștiiLa circa 600 tone oțeluri și bare forjate se ridică producția furnizată economiei peste plan de tinărul Combinat . de oteluri speciale de viște în prima lună De reținut faptul că au fost elaborate noi mărci de oteluri superioare.La rîndul lor, siderurgiștii de Ia Galați au realizat peste 21 000 tone fontă, oțel și laminate finite plan

naționalela Tîrgo- a anului.
pline peste prevederile de ale lunii ianuarie.

Energeticieniiprima lună a anului, ener-

cit și să de ac-de
la finalizare, să șe des- îndrumarca și controlul al organelor și organi- partid, care, în acest strălucit model în aten-

dome- necesar, viată a de con-

în . geticienii de la Porțile de Fier au livrat în plus in sistemul energetic național aproape 9 800 000 kWh energie electrică. Rezultat al depășirii cu 2,43 la sută a factorului de putere planificat, succesul a fost însoțit de obținerea unei simțitoare reduceri a consumului de energie.La rîndul lor, colectivele întreprinderii Electrocentrale-Bucu- rești au realizat în ianuarie cea mai mare producție de energie electrică din istoria unității.
ChimistiiLucrătorii Combinatului chimic din Tîrnăveni au realizat suplimentar în luna ianuarie o producție globală industrială în valoare de un milion lei. Au fost realizate, între altele, însemnate cantități de sulfat de aluminiu, bicromat de sodiu.
MineriiRezultate deosebite au înscris în cronica întrecerii minerii de la exploatările Motru și Căpeni, care au livrat, suplimentar, termocentralelor importante cantități de cărbune energetic.De altfel, depunind eforturi susținute pentru realizarea e- xemplară a sarcinilor de producție pe 1976, colectivele întreprinderilor Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei au reușit să încheie luna ianuarie cu o depășire de 2,3 la sută la producția globală. (Agerpres)

Am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, un cordial mesaj de salut dumneavoastră, participanți la lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta poporului angolez.Conferința dumneavoastră se desfășoară în condițiile unor adinei transformări revoluționare, sociale și naționale, care determină puternice mutații în raportul de forțe pe plan mondial. în anul care a trecut, mișcarea de eliberare națională a popoarelor aflate sub dominație străină a repurtat succese însemnate. Noi popoare au scuturat jugul colonial, și-au dobîndit independența, trecînd pe calea dezvoltării economico-sociale de sine stătătoare.Poporul român a salutat cu adîncă satisfacție încununarea luptei pentru eliberare națională a popoarelor din Angola, din Guineea-Bissau, Mozambic, Insulele Capului Verde, Sao Tome și Principe de care este legat prin trainice relații de solidaritate și prietenie. în prezent, poporul nostru își exprimă hotărîrea de a sprijini în continuare eforturile noilor state independente pentru construirea unei vieți noi, libere și prospere.Obținerea independenței de stat de către poporyl angolez, ca rezultat al luptei îndelungate, plină de eroism și sacrificii, constituie o nouă confirmare a invincibilității luptei popoarelor pentru dreptul de a fi deplin stăpîne pe destinele lor, de a-și făuri liber viitorul, în conformitate cu aspirațiile și năzuințele lor fundamentale, pentru lichidarea definitivă a colonialismului, a practicilor neocolo- nialiste, a politicii de discriminare rasială și apartheid.Timp de peste un deceniu, poporul român a urmărit cu sentimente de caldă prietenie și simpatie lupta poporului angolez pentru cucerirea libertății și denței naționale, și-a manifestat cu consecvență tatea militantă cu cauza justă a acestui popor, du-i sprijin material, politic, diplomatic.Salutînd proclamarea independentei Angolei, a stabilit relații de colaborare cu guvernul angolez creat ■de M.P.L.A., reprezentant legitim al poporului angolez. Ca prieten al poporului angolez, poporul român urmărește cu îngrijorare încălcarea suveranității și K integrității An-

eroică a indepen- solidari- acordîn-România

golei ca urmare a intervenției imperialiste și rasiste. România se pronunță ferm pentru retragerea din Angola a trupelor Republicii Sud-Africane, pentru încetarea oricărei intervenții imperialiste, astfel ca poporul angolez sâ-și poată soluționa de sine stătător problemele interne, în conformitate cu interesele sale vitale, să realizeze și să consolideze unitatea națională, să apere, independența și integritatea teritorială, să asigure dezvoltarea economică a țării pe calea progresului și civilizației.Poporul român va acorda întregul său sprijin luptei poporului angolez pentru dezvoltarea economico-socială independentă. în spiritul prieteniei și solidarității dintre popoarele noastre vom acționa pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare economică și de cooperare în producție, corespunzător intereselor și voinței celor două țări, conside- rînd că aceasta servește totodată și cauzei luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismu-* lui, cit și cauzei colaborării internaționale și păcii.Consecventă politicii sale de pace și colaborare între popoare, România va acționa, și în viitor, pentru lichidarea deplină și definitivă a oricăror rămășițe de colonialism, a neocolonialismului, a oricărei politici rasiale și de apartheid, pentru înlăturarea tuturor focarelor de război, a surselor de tensiune din lume, pentru soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale, pe calea tratativelor. în interesul tuturor popoarelor, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale, bazată pe egalitate și echitate, pentru triumful cauzei păcii, libertății, independentei naționale și progresului^ social.Este convingerea noastră profundă că înfăptuirea acestor deziderate fundamentale ale omenirii face mai necesară ca oricînd unirea, pe plan național și internațional, a eforturilor tuturor forțelor progresiste, populare, anti- imperlaliste, în scopul unei dezvoltări libere, independente a tuturor popoarelor, al promovării unei politici noi de pace și colaborare între națiuni.Urez succes deplin conferinței dumneavoastră, îar poporului angolez prieten împlinirea idealurilor sale de libertate, democrație, bunăstare și progres.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Organizîndu-se temeinic pentru desfâșurarea lucrului pe timp friguros, constructorii noii hale de eboșare de Ia întreprinderea bucureșteanâ „23 August" muncesc ca în miezul verii Foto : E. Dichiseanu
REZOLUȚIA Scriitorul

Congresului al Vl-lea al cooperației de consum

PASIUNEIN ZIARUL DE AZI

de a combate invazia
(Continuare în pag. a IlI-a)

de de

la care se rostesc con-
Mihai CARANF1L 
Alexandru BRAD

de muncă, acum ca constituie, o perfor-

în industria constructoare 
de mașini :

Un bogat program 
de modernizare 

a producțieiUn bogat program de modernizare a producției — peste 2 000 de sortimente noi sau re- proiectate — caracterizează activitatea industriei constructoare de mașini în acest prim an al cincinalului. O treime din totalul produselor ce vor fi asimilate sînt mașini și instalații industriale, aparatură de măsură și control, echipamente de cercetare etc., realizate prin forțe proprii. Vești primite din întreprinderi menționează numeroase succese , obținute în acest domeniu încă din prima lună a a- nului. Astfel, la Arad a fost o- mologat un nou tip de strung automat, cu cap revolver și cu comandă secvențială, la dea a început fabricația mașini automate de găurit se pregătește producția a două modele de de sculărie de citire și cote, iar în specialitate patru noi utilaje destinate dustriei textile și agriculturii.(Agerpres)

mașini universale înzestrate cu sistem afișaj electronic de unitățile clujene de au fost realizate in

© în adunări generale, 
la orașe și sate, în aces
te zile : Oamenii muncii 
analizează și dezbat pro
bleme majore ale colec

tivelor de producție.
© Rubricile noastre : în 
confruntare : Scrisori și 
răspunsuri ; Faptul di
vers ; Dialog cetățenesc;

De pretutindeni

Noile cartiere dau o imagine de frumusețe sporitâ orașului SibiuETICA MUICII
în fapte și opinii

— Dacă s-ar putea, aș merge cu combina prin griu tot anul. Să am în față un lan uriaș de grîu și să-1 străbat, să tot adun boabele care miros a pîine...Această „profesiune de credință" am auzit-o de la un muncitor al întreprinderii agricole de stat din Chirnogi, aflată undeva în lunca Dunării. Ion Arsene lucrează ca mecanizator de douăzeci și doi de ani fără întrerupere. Acum, la cei 36 de ani ai săi, este combiner, o treaptă superioară a meseriei de mecanizator. Combina este o mașină mai complexă, mai complexe și mai pretențioase sînt și operațiile pe care le execută. Lui Ion Arsene i s-a dat în primire, trei ani, o combină ria", a lucrat cu plin și, după toți tovarășii mașina este nouă. Ceeafără îndoială, manță. Explicația se află în

grija pe care o poartă mașinii, în pasiunea pentru munca pe care o face. întotdeauna printre primii care se apucă de treabă, el o isprăvește cu rezultatele cele mai bune.
o modalitate de a ridica la sol spicele căzute și a recolta integral și - fără nici o risipă suprafețele cu orez. Vara trecută, împreună cu alți combined de la Chirnogi, a fost trimis

om ca pe un pasionat muncii lui....Am întîlnit un ran pe nume Gheorghe rumbei, ales mereu,cițiva ani încoace, de către consătenii săi, în fruntea cooperativei agricole de producție „8 Martie" din comuna Ulmeni, de lîngă Oltenița. A fost întotdeauna un om respectat în sat* pentru felul său de a munci și de a gospodări. Tocmai pasiunea lui pentru munca și gospodărirea pă- mintului a atras atenția consătenilor săi și i-a îndemnat să-1 aleagă președinte. De atunci a cuprins în aria grijilor și a pasiunii sale de gospodar întreaga avere obștească a coope-

ÎH PAG1KA A ISÎ-A

Foto : S. Cristian

și epopeea națională
multitudine de modalități șl de stiluri.Scriitorii români, hotărîtor influențați de evenimente, s-au dovedit a fi o conștiință istorică, un halo al ideilor înaintate, consecvenți cu ei înșiși și în acord cu trăsăturile caracteristice și impulsul major al epocii. Conștiința istorică a scriitorului român i-a oferit acestuia posibilitatea detectării liniei directoare a rii societății, cheia aflării fundamental specificului mediatoareatabilă între eveniment și creație.Ca depozitari ai bo-

dezvoltă- i-a oferit sensului înăuntrul ei, fiind indiscu-

acum„Glo- ea din cum recunosc săiȘice

Pentru Arsene nu există „lucrare imposibilă". în orice stare s-ar afla o cultură ce se cere recoltată, oricît de greu li s-ar părea altora să execute lucrarea respectivă, el găsește, născocește ceva care să-1 ajute și să-1 ducă spre succes. Multă bătaie de cap le dă combinerilor recoltarea o- rezului. Și dacă acum o scotcu bine la capăt estepentru că, la început, IonArsene nu și-a găsit liniștea pînă ce n-a descoperit

să dea o mînă de ajutor la recoltatul griului într-un I.A.S. din nordul județului. Avînd aici condiții mai bune decît cele de pe baltă, Arsene a realizat adevărate performanțe, recoltînd peste 60 de tone pe zi. Gazdele au fost pur și simplu uimite, atît.de Calitatea lucrării cit și de puterea de muncă a combine- rului de la Chirnogi., Multe altele sînt dovezile care ni-1 înfățișează pe acest

rativei, despre care spune : „Eu am gustul să conduc spre mai bine averea asta..." Pentru Gheorghe Porumbel, gustul de a conduce spre mai bine averea obștii se traduce, de exemplu, prin fapte precum cel petrecut in vara anului 1975, cind asupra unei suprafețe de 100 de hectare cultivate cu roșii s-a năpustit un dăunător. Nici o posibilitate operativă pe plan local ’ ' 'de gîngănii lacome. în si-

tuații similare, unii s-ar fi mulțumit să dea telefoane, telexuri și telegrame. Gheorghe Porumbel s-a urcat în „I.M.S.", s-a dus laBucurești, a cerut, a insistat, și nu s-a lăsat pînă ce nu i s-a promis un elicopter Pentru că numai elicopterul, care răsucește frunzele plantei, le stropește pe toate părțile și localizează tratamentul, putea salva roșiile de la pie- ire. Seara, cind s-a întors în sat, elicopterul tocmai isprăvea lucrarea. Pe unii, insistențele lui i-au sîcîit, pe alții i-au exasperat (era în perioada inundațiilor), el însuși s-a întors acasă istovit, dar prețul a meritat : salvarea a mii de tone de roșii. E un exemplu, dintre multe altele, care demonstrează spiritul de muncă, de dăruire al președintelui cooperatorilor din Ulmenl. în tot ce face, în tot ce spune se simte pasiunea. Cooperatorii pun pe seama ei chiar și faptul că, doar în cițiva ani, valoarea veniturilor cooperatorilor s-a dublat....în comuna Iepurești, in mijlocul tuturor acțiunilor cultural-educative de la o- rele de clasă ale școlii din sat și pînă la repetițiile brigăzii artistice de agitație, de la serile brigăzilor științifice și pînă la pupitrul de

Contribuția scriitorilor din țara noastră la înfăptuirea Programului adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, care marchează un moment deosebit pentru destinul și viitorul poporului nostru, se înscrie în sensul firesc al angajării lor depline, profesionale și morale, în opera de transformare revoluționară a societății prin lucidul efort al tuturor energiilor și talentelor, de înnobilare a omului, de modelare a conștiinței.Nu există moment sau eveniment de seamă în istoria nouă a țării la care scriitorii să nu se fi simțit implicați, dedicînd paginiemoționante luptei contemporanilor pentru înălțarea României pe trepte mereu mai înalte ale civilizației și progresului.In legătură cu ideea epopeii naționale, ca sarcină de înaltă răspundere a elaborării și înfăptuirii ei, desigur că nici unul dintre noi nu înțelege realizarea acestei opere în mod simplist, căci epopeea națională nu își are acum începutul, ci este într-o continuă constituire.Dacă epopeea națională are într-adevăr caracterul unui corp comun spiritual, unui corp comun al conștiinței naționale, de vreme ce istoria aparține poporului care o și exprimă de-a lungul desfășurării ei, iar noi sîntem mesagerii aspirațiilor lui, trebuie să ținem seama că, odată cu însușirea concepției materialist-dia- lectice asupra lumii și a perspectivei revoluționare asupra dezvoltării societății, sîntem în deplin a- cord cu dezvoltarea nestingherită a fiecărei personalități creatoare, cu mijloacele deosebite de convingere și de transfigurare pe care le pune la îndemînă literatura și arta, și, implicit, cu o

însemnări de
Virgil 

TEODORESCU

găției spirituale a poporului, scriitorii au contribuit la menținerea nealterată și mereu vie a gîndirii lui creatoare, a geniului lui indestructibil. „Artiștii ade- vărați — a spus tovarășul Ceaușescu în tarea sa " rința națională a scriitorilor — indiferent de timpul în care au trăit, s-au situat întotdeauna de partea forțelor avansate, progresiste, au militatpentru aspirațiile de dreptate și libertateale popoarelor, pentru o viață mai bună, pentru fericirea omului".Vom ilustra acest lucru, în legătură cu epopeea națională, folosind experiența de azi a poporului nostru. dintr-o perspectivă într-adevăr contemporană, ținînd seama de faptul că viitorul devine, sub ochii noștri și hotărît de noi, prezent, că există o acțiune simultană a trecutului, a prezentului șj a viitorului, o concentrare masivă a timpului istoric, pe care opera de artă,

„Artiștii— a spusNicolae cuvîn- Ia Confe-

surprinzîndu-l în e- sența și dinamismul lui, are puterea de a-i infuza o deosebită forță emoțională și de a-1 face mereu sensibil.Plecînd, așadar, de la o anumită realitate, ne întoarcem la ea după o muncă de documentare, de interpretare și de discernere, cît mai bine înarmați pentru a o cuceri și reda din punct de vedere trecem de lizării rea i __________cretă, în spirit tor, a concepției rialiste despre în general și în cular, act care echivalează cu o recreare a realității, cu o geneză.Nu e de prisos a vorbi aici de accesibilitate în legătură cu valoare-, operei artistice, care este condiționată, așa cum spune într-o cuvîntare a secretarul general partidului nostru, capacitatea de a țelege noul, de a labora. pe baza noilor cuceriri ale științei, concluzii teoretice și practice pentru transformarea revoluționară a societății omenești.Efortul nostru, al scriitorilor, în ceea ce privește elaborarea și constituirea epopeii naționale este de a stabili, în mod just, raportul dintre valoare și accesibilitate, astfel îneît opera de artă să devină o forță în rezolvarea ecuației individ-societate.De pe poziția unei arte logodite cu ideea progresului neîntrerupt, scriitorii continuă să realizeze acel acord care mă, bă mișcare de levita- ție, într-un neîntrerupt poem cu mii de fețe, adevărată epopee națională, durata spațiu ființei nale.

artistic, la sinteză i prin riguroasă,
și acțiunea a rea- aplica- con- crea- mate- lume, parti-

sa al de în-e-

al termenilor se transfor- printr-o super-
recalificînd, în lui, timpul ca al istoriei și noastre națlo-
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Informații, sesizări, propuneri de la cititorii și corespondenții „Scînteii"

Un gospodar, dintre mulți alții...Profesorul Florin Anghel, de Ia liceul „Nicolae Bălcescu" din Pitești, ne-a trimis la redacție o scrisoare, din care ment : cităm următorul frag-

20 de grade
Viforniță. Ger aspru. în zona 

localității Micula,. județul Satu- 
Mare, unde mercurul termome- 
trului a coborit brusc la minus 
20 de grade, și unde se află o 
întreprindere piscicolă, a fost 
blocat cu gheață canalul princi
pal de alimentare cu apă a unor 
eleștee cu pești. Aflați sub stra
tul: gros de 80 cm de gheață și 
zăpadă, care acoperiseră bazi
nele, peștii erau amenințați să 
piară prin asfixiere. Auzind de 
pericol, toți sătenii au sărit ca 
unul, care cu tîrnăcoape, care 
cu lopeți, care cu casmale și fie
răstraie mecanice, incepînd o 
aprigă bătălie cu gheața. S-a în
registrat și un fapt de curaj, de 
eroism : pescarii. I. Tomoioagă și 
L. Varhanovschi, împreună cu . 
frații Ștefan și Bartolomeu Do
boș, cufundați itț apă pînă la 
brîu, au deblocat canalul 
sloiurile de gheață. Și peștii 
fost salvați.

Micii mari
cojocari„Am rămas singura familie cojocari din Rășinari, comună

de 
au

de_______ _ . . cu oieri vestiți Și la fel de vestiți cojocari. Fiind oameni iri vîrstă,tare mult ne-ar bucura dacă am găsi cițiva tineri pe care să-i învățăm această frumoasă me- serie". Așa ne vorbeau, nu de mult, cu o undă de speranță, ră- șinărenii Ana și Ion Omotă. „Ce bine ne-ar prinde ca pe lingă școala noastră de artă populară din Sibiu să avem și un cerc de cojocari. Dar unde să găsim pe cineva să-i îndrume ?“ Așa se întrebau, cam în același timp, cei din conducerea școlii sibiene. Iată că, de curipd, din cele două dorințe s-a creat primul atelier al micilor cojocari chiar acasă la familia Omotă. Fete-și băieți, între 12 și 15 ani, pătrund în tainele acestei îndeletniciri. Pînă acum, ei au „absolvit" cu brio primul capitol al meseriei : executarea de mănuși cu „înflorituri" pentru cei dragi de acasă. Capitolele următoare : căciuli, pieptare, cojoace...

I
I
I

GRUPUL DE ȘANTIERE NR. 2 SĂVINEȘTI j C.A.P. SPANȚOV, JUDEJUL ILFOV :

„în primul trimestru vom realiza
aproape 30 la sută

a- in-
în-

S2&

propuși
sînt prea mia, pămîntul mostra

ț poate rodi mai mult"

în ultimul deceniu — 
dar în special in ulti
mul cincinal — orașul 
a crescut ca voinicul 
din poveste. De aceea 
azi inima-mi tre
saltă de mlndrle pa
triotică privind moder
nele sale cartiere po
licrome, marile maga
zine, eleganta maies
tuoasă a noilor obiec
tive industriale și for
fota de lume caracte
ristică marilor orașe.

Prin rindurile de 
fată aș vrea să aduc 
mulțumirile noastre — 
ale cetățenilor — tu
turor celor
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contribuit la renaște
rea arhitectonică și 
spirituală a Pitestiului. Aș vrea să mulțumim 
edililor și omului de 
la planșetă care au 
gîndit noul și moder
nul municipiu, dar și 
numeroșilor truditori 
anonimi: betonistului, 
macaragiului, omului 
de la volan, zidarului, 
instalatorului, electri
cianului, sudorului, zu
gravului — adică tu
turor celor care au 
clădit orașul ce ne 
este atît de mândru și 
atît de drag astăzi".care aușantierele la nivelul sarcinilor, aprovizionarea ritmică cu materialele ne- , cesare, întocmirea unor programe concrete de lucru pentru fiecare o- biectiv cu sarcini și răspunderi precise, trecerea de îndată la organizarea muncii în două schimburi, îndeosebi la lucrările de betonare, folosirea cu maximum de eficiență a utilajelor și altele. în intervenția sa, maistrul Gheorghe Bucelea. bunăoară, a criticat faptul că atît conducerea grupului de șantiere, cît și aceea a trustului nu acordă întreaga atenție corelării planului de aprovizionare cu cerințele concrete ale șantierelor ; din această cauză unele: puncte de lucru duc lipsă de chesoa-

Membrii cooperativei agricole din Spanțov, județul Ilfov, au dezbătut și aprobat, zilele acestea, planul de producție și financiar pe anul 1976, precum și măsurile ce le vor aplica pentru realizarea și depășirea prevederilor acestuia. A reieșit că pământul. lucrat corespunzător, poate rodi mai îmbelșugat, iar animalele îngrijite și furajate mai bine pot da producții sporite. în această privință este semnificativ ceea ce ne declara tov. Ion Lazăr, președintele cooperativei. cu două zile înainte de adunarea generală.„Adoptarea de către cooperatori a indicatorilor de plan cu care consiliul de conducere se va prezenta în

în plan se prevede să obținem 6 500 kg porumb boabe la hectar. Eu spun că e puțin. în brigada mea au fost echipe — și as da ca exemplu pe cea a tovarășei Elena Voicu — care au realizat anul trecut 8 500—9 000 kg. Am avut însă și formații care nu âu recoltat decît 3 000—4 000 kg. Pămin- tul a fost același, îngrâșămintele și hibrizii — la fel. Deosebirea ă constat insă in modul în care a fost lucrat pămîntul. De aceea vin cu propunerea de a se trece la îmbunătățirea structurii echipelor, la echilibrarea acestora din punct de vedere calitativ".Activitățile din zootehnie și legumicultura au constituit obiectul unor serioase observații critice și. aceasta pentru motivul că sarcinile de producție pe 1976 stabilite acestor sectoare sînt mici. „O producție de numai 2 000 litri de lapte pe vacă furajată — arăta șeful de fermă Savu •Ruse — este cu mult sub posibilitățile cooperativei noastre. Efectivele de vaci pe care le avem, modul în care am organizat alimentația, ne îndreptățesc la producții care trebuie să treacă neapărat de 2 500 litri pe vacă. Este adevărat că în 1975 am obținut sub 2 000 litri, dar consider că a fost un accident deoarece. în anii precedent!, producția a fost mal mare".Abordlnd în mod obiectiv unele neajunsuri în organizarea muncii, numeroși participant! la discuții — printre care cooperatorii Vasile Ne- goiță, Ion Balțeș, șefii de fermă Flo- rea Postolea, Nicolae Preda. Mircea Brăte'scu și alții — au supus unei analize minuțioase deficientele care s-au manifestat anul trecut în aplicarea acordului global, în participarea la muncă a cooperatorilor.în urma propunerilor făcute în adunarea generală, cooperatorii din Spanțov, în răspunsul lor la chemarea cooperatorilor din Ianca. s-au angajat să obțină, in medie la. hectar, 7 200 kg porumb boabe, cu 700 kg peste prevederi, 2 700 kg floarea-soarelui — cu 200 kg peste plan, 50000 kg sfeclă de zahăr, față de 48 000 cît s-a prevăzut ; să livreze suplimentar la fondul de stat 1600 tone. Ișgupje,,. .450 hectolitri lapte și 20 tone carne ‘de porc. Sîrit angajamente mobilizatoare și cooperatorii au manifestat hotărîrea să asigure realizarea Țâri*"'' ’

„Cunosc Piteștii de 
mai bine de 40 de 
ani... Pe vremea aceea 
fanfara militară distra 
«onor publicul» in gră
dina publică, asistai — 
cind și cînd — la un 
spectacol dat de vreo 
trupă bucureșteană la 
«teatrul comunal» și 
făceai, simbătă, o baie 
de aburi tot la... tea
trul comunal (băile 
funcționau la subsolul 
clădirii). Populația o- 
rașului nu depășea 
numărul de azi al șco
larilor. Ani in șir, ni
mic n-a tulburat mo
notonia liniștitului tirg.în continuare, scrisoarea profesorului piteștean cuprinde și citeva observații, urmate de sugestii, privind înzestrarea și înfrumusețarea pe mai departe a orașului de pe Argeș. Nu le mai reproducem aici dintr-un motiv foarte simplu : aspectele sesizate de această scrisoare, sosită la redacție în ziua de 21 ianuarie, au fost dezbătute, după numai 3 zile, laolaltă cu problemele de cea mai mare importanță privind dezvoltarea multilaterală a Pi- teștiului și a întregii zone — în Conferința consiliilor populare din

județul Argeș. Ca martori oculari ai dezbaterilor respective, putem comunica tovarășului Florin Anghel ceea ce probabil a și aflat pînă acum, că, în programele adoptate de conferința consiliilor populare, Piteștiul este înscris cu numeroase obiective și acțiuni menite să conducă la continua sa dezvoltare edilitară și înfrumusețare, la sistematizarea sa mai judicioasă, la intensificarea vieții sale culturale și sportive. Exact așa cum se cerea și în scrisoarea la care ne-am referit în aceste rîndurl. (M. Gheorghe).

Desfășurindu-se într-un spirit de răspundere și combativitate muncitorească, abordînd deschis, critic și autocritic, principalele probleme ale organizării și îmbunătățirii procesului de producție, ca o premisă esențială pentru înfăptuirea marelui volum de investiții din acest prim an al noului cincinal, adunarea generală a oamenilor muncii de la grupul de șantiere pentru construcții industriale nr. 2 din Săvinești a ajuns la concluzia că există toate condițiile ca în primul trimestru să se realizeze proape 30 la sută din planul de vestiții pe 1976.— Pentru, acest an, statul ne-acredințat sarcina să materializăm în lucrări de construcții industriale un volum important de investiții — sublinia, în darea de seamă prezentată, inginerul Vasile Boțu, președintele comitetului oamenilor muncii. Buna • organizare și desfășurare a muncii pe șantiere de mare amploare, cum ar fi noua fabrică de ciment de la Tașca-Bicaz, Relon V din Săvinești, combinatul Sentru prelucrarea lemnului „Dum- rava" — Piatra Neamț, platforma avicolă de la Rahova, trebuie să constituie obiectivul principal al activității noastre. De fapt, in 1976 urmează să punem in funcțiune un număr de 11 capacități de producție ; avem posibilitatea să respectăm întocmai termenele stabilite prin grafice, iar la unele obiective din cadrul Relonului V, spre exemplu, chiar să înregistrăm o devansare a 2—3 luni.Participants la discuții, care șeful de brigadă Petru lăcătușul Alexandru Racoți, rul Marin Nicolae și alții, au apreciat în cuvîntul lor că angajamentul grupului de șantiere nr. 2 Săvinești formulat în adunarea generală, ca răspuns la chemarea la întrecere pe țară a colectivului Trustului de construcții industriale Iași, de a materializa in primul trimestru aproape 30 la sută din volumul investițiilor anului 1976, este pe deplin realizabil.Dezbaterile din adunarea generală au evidențiat experiența pozitivă acumulată și, in mod deosebit, au insistat asupra măsurilor ce trebuie luate in continuare."pentru atingerea . Unui asemenea ritm' de lucru. în a- cest context, mai mulți vorbitori au subliniat necesitatea ca. încă din a- ceste zile, să fie cit mai bine rezolvate o serie de probleme cum sînt: asigurarea forței de muncă pe toate
...........unui asemenea

printre Boacă, ingine-

Cît va mai continua șarada adreselor?Mă aflu în cartierul „Dunărea" din Galați. Caut o adresă, în care scop cer sprijinul unui localnic.— Bloc L 2 ? Reflectă omul. Care dintre ele ? Fiindcă știu un L 2 în microraionul 19 și alt L 2 în micro 20.Cum n-aveam trecut în adresă și microraionul, nu-mi răminea decît să merg în ambele locuri. înainte însă de a-i mulțumi cetățeanului pentru... nelămurirea în care m-a lăsat — evident nu din vina sa — am mai îndrăznit o întrebare.— Totuși, în cartierul dumneavoastră nu există străzi 7— Ba străzi sînt, numai că n-au nume. Avem aici vreo sută de blocuri amplasate deocamdată in 3 microraioane. Uneori se întîmplă să apară și blocuri cu denumire identică, construite însă în microraioane diferite. Trebuie să înveți să te descurci...într-adevăr, se cuvine să fii expert pentru a nu le încurca și pentru a nu te încurca în acest cartier cînd dorești să ajungi la vreo a- dresă. Referitor la încurcătura noastră, alte amănunte am primit de la Maria Samoilă, diriginta Oficiului poștal nr. 9 din Galați.— Este perfect adevărat. în toate cele trei microraioane ale cartierului există blocuri G, iar în două din cele • 3 microraioane — blocuri . L, P, K și așa mai departe. Faptul, ■asociat cu lipsa denumirilor de

sutele și miile de trimiteri poștale dacă angajați! de acum ar fi schim- . bați cu alții noi, necunoscători ai locurilor. De altfel, atunci cind expeditorul uită să noteze pe plic și microraionul, nici măcar experiența. poștărițelor noastre nu ne mai poate salva de la încurcătură.Cartierul gălățean „Dunărea" are peste 20 000 de locuitori, fiind în continuă extindere. Alte și alte blocuri sînt puse la dispoziția ce- -tățenilor — ceea ce, evident, nu . poate decît să-l bucure și să ne bucure. Or, pe lingă asemenea eforturi de investiții, normalizarea „problemei" numelor de străzi și numerotării locuințelor existente (nu de azi, de ieri, ci de cițiva ani...) nu ar costa decît... ceva preocupare din partea edililor orașului. Extin- zînd problema, reamintim și faptul că în urmă cu cițiva ani în cartierele gălățene Țiglina I, II, IȚI și Mazapa au fost amplasate pe străzi hărți ale acestor zone. Acum, parte dintre panourile în care fuseseră, expuse au căpătat alte destinații ori sînt goale ; hărțile, cite au rămas, au devenit anacronice, pentru că în perimetrul cartierelor au apărut între timp și alte obiective. Drept care socotim că n-ar strica să fie reluată această mai veche acțiune de informare a cetățenilor. (Dan Plăcșu).P.S. Această situație nu se liml-

ne, de fier beton (cel puțin la acest capitol, rezerva de lucru pe șantierul Tașca, de pildă, este de numai 6 zile), de elemente prefabricate etc., ceea ce face ca utilaje de mare capacitate să nu poată fi folosite pe măsura posibilităților.De asemenea, inginerul Teodor Huluță, secretar al organizației de partid de pe șantierul Tașca-Bicaz, a solicitat comitetului oamenilor muncii de la Grupul de șantiere nr. 2 Săvinești să conlucreze mai strîns și permanent cu beneficiarii și pro- iectanții, astfel ca împreună să găsească operativ cele mai bune soluții la problemele ce se ridică pe șantiere. O atare colaborare este absolut necesară pentru a se evita sosirea pe șantiere a unor proiecte incomplete și, nu de puține ori, cu întîrziere. S-a criticat, totodată, insuficienta preocupare manifestată de unii beneficiari pentru asigurarea la timp a unor utilaje tehnologice ,ce urmează să fie montate chiar în acest an pe șantiere. Alți participant! la discuții au subliniat că hotărîtoare pentru realizarea ritmică a planului de investiții și a angajamentului asumat .este, . înainte de toate. . organizarea judicioasă a muncii pe fiecare șantier. Ia. fiecare punct dș..lucru.
Ion MANEA corespondentul „Scînteii"

fața adunării generale are o semnificație deosebită pentru activitatea cooperativei noastre. Ne-am propus să realizăm. în medie la hectar 4 400 kg griu, 6 500 kg porumb, 2 500 kg floarea-soarelui, 48 000 kg sfeclă de zahăr, iar in zootehnie — o producție de lapte de 2 000 litri pe vacă furajată și 480 grame spor zilnic la în- grășătoria de porci. în aceste condiții unitatea noastră ar intra în rîn- dul primelor cinci cooperative agricole din județ".Să vedem cum a prezentat consiliul de conducere aceste obiective in fața adunării generale. Graficele cu indicatori de plan, calculele și comparațiile în ce privește recoltele planificate au redat un tablou clar, concret al obiectivelor care stau în fața cooperatorilor în 1976. Au urmat apoi dezbateri — vii, interesante, cu un conținut bogat de idei și propuneri. Ceea ce s-a desprins în mod deosebit a fost convingerea și hotărîrea unanimă că unitatea dispune de condiții materiale și umane pentru a se obține producții chiar superioare indicatorilor propuși de consiliul de conducere. Ne vom opri numai Ia citeva din intervențiile care au vizat direct îmbunătățirea acestor indicator. ’■:■■;■■ ;-Ion P. Techer. brigadier : „Socot Căi 'Ia. rhâjbfitatea culturilor, cifrele înăcrise în plan nu reprezintă 'decît niveluri minime. Pămîntul nostru poate să dea recolte mult mai mari.
străzi, ne creează evidente greutăți • fă oraȘ“I Galați,; ea este va-„x _ „______ „r. labila și pentru noile cartiere dinși noua, cu toate că personalul ofi- constanța, din Capitală și din nudului a căpătat experiență și s-a meroase alte orașe. Nu este — nuobișnuit cu această anomalie. Vă era demult 1 — timpul să i se asi-imaginați însă ce s-ar întimpla cu gure soluționarea 7Iosif POP

Pricepere și hărnicie m realizarea
sarcinilor de plan

Foto : E. Dichiseam!

popu-

Necnlai ROȘCA

ai al

Smaranda 
OȚEANU

și nu fără pri-

muncă. Și, de- cum sînt.îndru- controlate și a- cooperativele de către

melo- sint că me- me-

înțe-Este atmosfera domnește între și vechi prieteni deapănă amin-orășe-A- în-

etc.se„pentru de mai sus cît

Mesajul prieteniei

două), cumpărat rna- în răs- precizează toate

în cîntece și dansuri

Nicolae Berea și Elena Rădu- 
lescu din Tirgu-Jiu l-au recla
mat organelor judiciare locale 
pe numitul Stoica Miron. Ce se 
scrie în reclamație ? în reclama
ție se scrie — incredibil! — 
negru pe alb : „Acest Stoica Mi
ron ne-a mințit și ne-a. indus 
în eroare (!) că o să facă o fa
brică de luminări pe bază de o ~ 
invenție (!), care fabrică ar da 
un randament de 1 000 kg lumi
nări pe zi. Noi, oameni de bună 
credință, seduși (!) de ideea fa
bricării luminărilor pe bază .de 
invenție la care Miron urma să 
fie șef, am contribuit fleștecare 
ca asociați cu sume plnă la 
15 000 lei fieștecare. După ce a 
primit cei. 30 000 lei, Miron a lă
sat fabrica baltă și pe noi cu 
buzele umflate, pentru că n-are 
nici obraz să recunoască precum 
că i-am dat banii pe bază de în
credere". Cei doi amatori de chi
lipir nu mai visează acum „fa
brica de luminări", ci iși caută 
banii cu... luminarea.

Pentru agenda dv<
o I" posesorilor de bu- ■ bile, publicăm astăzi adresele și telefoanele celor 4 centre ale cooperativei „Constructorul" din Capitală :Piața Ilie Pintilie nr. 14 — tel. 13 12 55 : strada Berzei nr. 103 — tel. 16 33 09 ; Calea Călărașilor nr. 34 — tel. 22 01 01 ; str. Mihai Vodă 1 nr. 35 — tel. 14 78 07.

o Dispeceratul O.J.T. Brașov (telefoanele : 5 64 21 sau 5 62 76) furnizează informații solicitantelor a- supra locurilor disponibile din stațiunea Predeal. Informații de la a- cest dispecerat se pot obține și din București sau alte localități, utilizînd prefixul 922.

telii. Orice nemulțumire in legătură cu livrarea la domiciliu a buteliilor de aragaz în Capitală o puteți reclama la telefoanele :65 61 45 — pentru sectoarele 1, 2, 7 și 8 ; 23 84 60 — pentru sectoarele 3, 4, 5 și 6.Utilizînd exclusiv aceste numere de telefoane — și nu pe cele la care se fac comenzi — cetățenii pot contribui direct la buna funcționare a acestor servicii de larg interes public.
o întrețineri și reparații de imobile. La cererea mai multor asociații de locatari și proprietari de imo-

Cititorii ne sesizează

Lauda
de sineOri de cite ori se afla între amici (și în ultimul timp se afla cam des), Alexandru Oprița, ges- . tioner la unitatea PECO nr, 5 din Drobeta Turnu-Severin, se batea cu pumnul în piept :— Ascultați-mă pe mine. Dacă vreau, vă pot cumpăra pe toți de la masă, cu papuci -cu tot.— Dar de unde ai atîția bani să ne cumperi și cu papuci, ve- ricule ?.într-adevăr, de unde atîția bani ? Răspunsul ni l-au dat organele de miliție, care l-au. surprins în flagrant pe gestionarul Oprița luînd bonuri de benzină de la șoferi, spre a le „valorifica" mai departe. Numai șoferul Grigore Budălcea, de la întreprinderea de industrializare a laptelui, i-a oferit lui Oprița , spre vinzare bonuri pentru 250 litri benzină (I). Amîndol așteaptă acum să dea ochi cu instanța de judecată.
Prețul unei 
abateri

între Tecuci și Iași a avut loc 
un accident tragic. La volanul 
autocamionului 21—VS—454, al 
autobazei nr. 1 Vaslui, se afla 
— fapt nepermis, contrar 
instrucțiunilor de efectuare a 
practicii — ajutorul de șofer 
Gheorghe Leon, iar alături de 
el, șoferul Manole Catagață. Lip
sit de experiență, G. L. s-a an
gajat intr-o depășire neregula
mentară, a efectuat o manevră 
bruscă pentru a reintra pe par
tea dreaptă a șoselei șl a pier
dut controlul volanului. Rezul
tatul : autocamionul s-a prăbu
șit, de la vreo 30 de metri înăl
țime, in albia rîului Birlad. A- 
jutorul de șofer și-a pierdut 
viața, iar o persoană a fost grav 
rănită.Rubricd redactata de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scînteii''

preventiv 
și reparatoriuScrisori sosite la redacție din județul Olt sesizau unele încălcări ale • legalității comise de către cadre de conducere ale unor C.A.P., pe seama și in dauna avutului și a intereselor obștii. Zilele trecute au sosit răspunsuri de la Comitetul județean de partid Olt — , căruia i-au fost adresate spre soluționare sesizările respective — prin care sintem încunoștințați că, in urma verificărilor făcute, s-a adeverit justețea acestora, constatîndu-se că oameni puși în fruntea cooperativelor agricole de producție, pentru a asigura dezvoltarea și apărarea averii obștești, dispuneau de aceasta ca de propriul lor avut.De pildă, la C.A.P. — Dobroteasa — șeful- contabil Alex. Ior- dache, și magazinerul Sanda Tudorin, și-au însușit diferite bunuri, prin metoda necontabilizării lor. Ei și președintele și-au făcut case noi (magazinerul și-au șini puns Că cele și pentru alte abuzuri săvîrșite, s-a stabilit ca președintele, contabilul-șef și magazinerul să fie înlăturați din funcții. De asemenea, urmează să fie discutați- în cadrul plenarei comuniștilor pe comună, pentru a se lua măsurile corespunzătoa-

Firește, și m alte cazuri s-au luat măsuri asemănătoare. In plus, probabil că cei vinovați au fost sau vor fi neîntîrziat deferiți organelor de stat spre a da socoteală și din punct de vedere penal.Odată cu sancțiunile cuvenite, se impuninsă atenției și o serie de alte aspecte —respectiv o analizăa modulul cum se respectă criteriile în baza cărora se acordă marea răspundere de a fi in fruntea C.A.P., felul , cum muncesc organizațiile de partid din C.A.P., cadrele de conducere ale comunei în vederea creării unei opinii de masă pentru aplicarea și respectarea normelor legale, pentru întronarea ordinii, cinstei și corectitudinii in sigur, mate, jutate din comune organele agricole județene.Pentru că, sînt întotdeauna binevenite și strict necesare măsurile cu caracter reparatoriu, dar și mai bune — cele preventive.
în strînsâ 
kgâtorâ 

cu practicaMai mulți părinți unor elevi din anii IV-lea S și al IV-lea T ai liceului industrial Cluj-Napoca au sesizat redacției două prțjbleme legate de pregătirea practică a copiilor. Mai întîi, faptul că, după unificarea liceului indus-

trial de transporturi cu grupul școlar de transporturi, In septembrie 1975, conducerea noului liceu nu mai asigură elevilor obținerea permisului de conducere categoria B, motivînd că nu are autoturisme. în a- cest fel, 70 de elevi sînt privați de posibilitatea calificării în meseria de conducători de autoturisme. în al doilea rind, se semnala faptul că nu. se asigură pregătirea elevilor din anii superiori în vederea însușirii cunoștințelor, practice privind repararea autoturismelor. Mecanica auto, arătau ei, nu se rezumă doar la mecanica autocamionului.Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor precizează. în răspunsul său adresat redacției, că au fost luate măsurile necesare pentru a se completa în timp util dotarea respectivei uni-, tăți școlare și cu autoturisme pentru instruirea elevilor in ve- ■ derea obținerii permisului de categoria B, împreună cu cel de categoria C. în privința instruirii elevilor pentru repararea autoturismelor. în răspuns- se subliniază că se duc tratative cu unitățile autoservice din localitate pentru ca în trimestrele al II-lea și al III-lea ale acestui an școlar să fie reparti- - zați pentru practică, pe serii, la aceste u- nități, toți elevii arm-' lui al IV-lea, specia-' Iitatea ..exploatarea, întreținerea și repara- . rea autovehiculelor".

Se poate spune că la întreprinderea de mecanică fină din București există de mult o tradiție a bunelor rezultate, o tradiție ca oamenii să prezinte întotdeauna bilanțuri rodnice în înfăptuirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate in întrecerea socialistă.Am revenit în aceste zile Ia întreprinderea bucureșteană. Munca rodnică din prima lună a anului a- testă, convingător, hotăfîrea colectivului său de a valorifica din plin experiența pozitivă de pînă acum,

de a confirma tradiția rezultatelor de prestigiu. Dintre cei care se evidențiază prin bunele rezultate obținute în producție vă prezentăm pe muncitorul Vasile Sebe din secția presaj (foto 1), muncitoarea Elena Bivolaru din secția aparate de măsură (foto 2), muncitorul Ilie Bordei din secția calibre (foto 3) și pe muncitoarea Adriana Dorobanțu din secția manometre (foto 4).

• Mai multă atenție și cartierelor mărginașe. „Că in Timișoara s-a construit mult, e adevărat și poate vedea oricine. Centrul orașului și noile cartiere sînt echipate cu toate dotările tehnico-edilita- re necesare. Aș propune edililor ca pe viitor să manifeste mai multă grijă și pentru ridicarea nivelului urbanistic al cartierelor mărginașe. Concret, mă refer la cunoscutul cartier Mehala, care continuă să nu fje racordat la sistemul de alimentare cu apă (iar fintînile publice se află la distanțe mari una de alta) să aibă străzi neîngrijite etc. (Roman Mihăescu, str. Crișan nr. 75).• O propunere adresată I.T.B.

„Autobuzele cu nr. 105, care fac legătura între unul din cele mai aglomerate cartiere (Drumul Tabe-, rei) și Casa Scînteii, sînt mult solicitate și circulă pe un traseu dintre cele mai lungi. întrucît pînă in cartierul Regie sînt dublate de o altă linie — 105 barat — iar de la Podul Grant și pînă la capătul traseului și de alte mijloace de transport, propunem conducerii I.T.B. transformarea actualei linii 105 în 105 R. Ar fi atît în folosul cetățenilor, cît și al I.T.B." (D. Dra- gomir — Drumul Taberei).Rubrică realizată de 
Constantin PRIESCU ______________________________________

ZILELE CULTURII PORTUGHEZE
0 cronică a angajării artistice

Amalia Rodrigues nu dorește să fie recomandată ca „regină a fado-ului", ci, simplu : cîntăreață defado. Pentru că „fado" înseamnă „destin" și destinul ei — după cum se destăinuia u- . nui reporter — este fado-ul, cîntec Iar portughez, cîntec al folclorului nesc. Și recitalul maliei înseamnă tîlnirea cu . ritmurile sud-portugheze și cu dantelatele melodii ale nordului Portugaliei, o oră de muzică in care ni se povestește despre soarta unei frumoase fete, numită Viana, despre tînăra care-și cheamă dragostea. la malul mării... Aflăm cum se fac sărbătorile în cartierul Mouraria. cit de vesel sună ,.Mari- quinhas" — cîntec de duminică. Ni se dezvăluie sufletul omului simplu, gîndurile lui, în „Casa portugheză" ; se repetă pentru a fi fredonate' temele melodiilor in- . lodioase, în ritmurile chinate Lisabonei. specifice folclorului

Un concert al Amalie! ' Rodrigues este un remarcabil spectacol. Simți cum fiecare cîn- tec iși face drum spre public, cum auditoriul se apropie din ce în ce mai mult de muzică, cum melodiile se fac^ perfect lese, care buni ce-și tiri mai vechi și mai noi, și bucuriile u- nuia sînt, deodată, bucuriile amîndurora... Amalia Rodrigues nu este numai o excelentă . cîntăreață de fado, o artistă cu experiență care impune prin . virtuozitate prestanță, care lasă cîntecele ecou... Ea este, în mul rînd, o muziciană care-și înțelege perfect misiunea de „ambasadoare" a cintecu- lui din țara sa. Pentru că textele i diilor portugheze explicate, pentru laitmotivele ușor morabile, foarte

sînt dăruite publicului pentru ca publicul să le cunoască, să le rețină. să_ le prieten, mentiști tugheze, sice) și drigues ne-au o seară de ________portugheză, o seară în care a strălucit „fado- ’ ul“ — simbol al cîn- tecului portughez.Dacă vom nota și spectacolele susținute de Ansamblul academic de dansuri din Ribatejo (dansuri lente din regiunea de munte, dansuri iuți și viguroase din regiunea de cîmpie, celebrul fandango ce povestește elegant despre istoria unui veșnic îndrăgostit, dansuri de muncă, de . sărbătoare...) putem aprecia că „Zilele culturii portugheze" au avut ex- ceîenți reprezentanți, bucurîndu-se de mult succes în fața publicului românesc.

rămină Patru instru- (chitare por- chitare Amalia dăruit muzică

Expoziția de grafică deschisă in sala „Tu- dor Arghezi" a Teatrului Național aduce în atenția publicului românesc aspecte dintre cele mai caracteristice ale acestei activități desfășurate în Portugalia, teme de largă rezonanță și forță emoțională. Expoziția este deschisă sub patronajul Asociației GRAVURA (societate cooperativă a gravorilor portughezi), prima în Portugalia care și-a propus drept scop principal stimularea practicării și a difuzării gravurii originale realizate în toate tehnicile cunoscute. Iată de ce prezenta manifestare reunește cu precădere „exemplare de artist", gravuri realizate in tiraje mici.Foarte numeroase, lucrările expuse acum, dincolo de inerentele diferențieri stilistice — reflex direct al apartenenței artiștilor la o generație sau alta — se constituie ca o adevărată cronică a spiritului acestei epoci. , materializează tot ati- tea experiențe de viată în care angajarea

socială a artiștilor are drept finalitate reevaluarea calităților estetice ale realității înconjurătoare. Extrem de variate, lucrările încearcă să propună o Imagine cit mai exactă asupra unor preocupări sociale și artistice de actualitate.Prezența clădirilor, masivă și tăcută, rigoarea rațională a unor peisaje din Lisabona semnate de Carlos Botelho impresionează la fel de puternic ca și fantezia, exuberanța acelora realizate de Joao Hogan. Construite cu a- ceeași fermitate, întemeiate pe aceeași înțelegere a legilor gravurii, lucrările pur- tind semnăturile : Matilde Marțal, Jose Fa- rîa, Uda Reis, Mariana Quito aduc aceeași ascuțime a observației, știința de a facilita, prin sistemul de metafore folosit, o descifrare mai directă a mesajului artistic.Elementele imaginii în serigrafiile lui Artur Rosa sau Jose Manuel Man, deși geometric delimitate, ca și imaginile simbo-

lice create de Eduardo Nery (tot serigrafie), deschid căi nebănuite fanteziei. Lipsa unor titluri date lucrărilor marchează tocmai dorința artiștilor de a elogia deopotrivă frumusețea naturii, dar mai ales frumusețea creată de mintea și mina ’ omului, dorința de a lăsa căi libere imaginației, de a nu unilateraliza percepția. Prin soluțiile tehnice la care a făcut apel, fiecare lucrare în parte vădește aceeași plăcere de a crea imagini sugestive, de calitate. Ca o consecință directă apare grija pentru finisarea fiecărei lucrări, pentru perfecționarea tehnică a limbajului grafic.în ansamblul său, expoziția din sălile Teatrului Național a- duee publicului românesc mesajul plin de poezie și forță al unui gen artistic pe care graficienii portughezi au știut să-1 integreze firesc problematicii contemporane.
Marina PREUTU
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REZOLUȚIA

Congresul al Vl-Iea al cooperației de consum din Republica Socialistă România, întrunit în zilele de 30 și 31 ianuarie 1976, a dezbătut și analizat. intr-un spirit de înaltă responsabilitate, activitatea organizațiilor cooperației de consum tn perioada care a trecut de la congresul precedent și a stabilit sarcinile ce le revin în următorii ani.în numele celor șapte milioane șase sute mii de cooperatori, congresul își exprimă totala adeziune Ia politica internă și internațională a Partidului Comunist Român. Congresul reafirmă hotărirea nestrămutată a tuturor cooperatorilor de a contribui cu toate forțele la îndeplinirea sarcinilor rezultate din documentele programatice ale Congresului al XI- lea al Partidului Comunist Român.Congresul a primit cu entuziasm și viu interes Mesajul de salut adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului. Congresul aduce cele mai sincere mulțumiri Partidului Comunist Român, conducerii sale, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru aprecierile formulate, pentru grija, sprijinul și îndrumarea permanentă de care s-a bucurat cooperația de consum și exprimă ’'itărirea organizațiilor cooperației consum, integrate în eforturile egîi noastre națiuni, de a-și adu- . întreaga contribuție la înfăptuirea Programului partidului, a hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.Congresul aprobă darea de seamă 
a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și activitatea' acestuia în anii care au trecut de la congresul precedent. In această perioadă a sporit volumul de produse agroalimentare achiziționate de la gospodăriile țărănești ; a crescut contribuția cooperativelor la aprovizionarea cu mărfuri a populației ; s-au dezvoltat și diversificat serviciile prestate populației de la sate ; a crescut participarea cooperației de cosum la schimburile externe ale tării ; s-a dezvoltat baza tehnico-ma- terială ; a sporit eficiența economică și s-a consolidat situația financiară a cooperativelor ; cooperația de consum s-a întărit din punct de vedere organizatoric prin sporirea numărului de membri și Intensificarea activității obștești ; s-a dezvoltat și consolidat activitatea cooperativelor de credit.Congresul subliniază, în același timp, faptul că In activitatea unor organizații ale cooperației de consum și de credit se manifestă încă neajunsuri, rezultatele acestora nefiind pe măsura posibilităților existente.Congresul Iși însușește In întregime indicațiile cuprinse în Mesajul a- dresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și stabilește ca activitatea cooperației de consum să se desfășoare în viitor in spiritul acestor orientări.

Text rezumat
aprovizionare a populației cu un sortiment larg de mărfuri, de bună calitate, care să satisfacă In condiții tot mai bune cerințele variate ale consumatorilor. Organizațiile cooperației de consurii trebuie să depună eforturi. susținute pentru asigurarea unei rețele comerciale corespunzătoare în fiecare localitate rurală și în orașele cu caracter agrar. Unitățile trebuie să dispună permanent de un fond de marfă diversificat, să desfășoare un comerț civilizat, asigurind prin toate acestea o bună servire a populației.2. în perioada 1976—1980, volumul desfacerilor prin unitățile comerciale și de alimentație publică ale cooperației de consum va fi cu 80 miliarde lei mai mare decît în anii 1971—1975.3. Congresul cere organizațiilor cooperației de consum să acționeze pentru asigurarea fondului de marfă în volumul și structura solicitate de consumatori.4. Congresul subliniază necesitatea îmbunătățirii activității de alimentație publică, în care scop cere organizațiilor cooperației de consum să ia măsuri pentru creșterea ponderii vîn- Zărilor de produse culinare in totalul desfacerilor din acest sector. Se va continua în ritm susținut acțiunea de reprofilare și dezvoltare a rețelei, se va perfecționa activitatea cantine- lor-restaurant, se vor intensifica producția și desfacerea de răcoritoare.5. O atenție deosebită se va acorda In continuare difuzării la sate a presei și cărții politico-ideologice, tehnice, științifice și beletristice, astfel ca, în cursul cincinalului, desfacerile de cărți pe locuitor să se dubleze. Se vor intensifica, de asemenea, vînză- rile de discuri, diafilme, diapozitive, de tehnici audio-vizuale și alte mijloace destinate satisfacerii nevoilor cultural-artistice ale populației.6. Congresul cere organizațiilor cooperației de consum să extindă in continuare formele moderne de comerț.

de frai al populației de la sate. îrt cursul cincinalului se vor acorda împrumuturi in valoare de peste II miliarde lei destinate dezvoltării producției agricole și creșterii efectivelor de animale și păsări din cadrul gospodăriilor țărănești, precum și satisfacerii unor nevoi gospodărești ale cooperatorilor.2. Cooperativele de credit vor trebui să acționeze cu mai multă fermitate pentru intensificarea atragerii la Casa de Economii și Consemna- țiuni a economiilor bănești ale populației, îndeosebi în mediul rural. De asemenea, vor trebui să acorde mai multă atenție operațiunilor de asigurări facultative de bunuri, de persoane.
în domeniul muncii 

organizatorice, de cadre, 
al activității politice 

și cultural-educative 
de masă

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea MănescU. a primit, luni după- amlază, delegația Ministerului Tineretului, Culturii Populare și Sportului din Republica Populară Benin, condusă de Francois Kouyami, ministru. care se află Intr-o vizită în tara noastră.Cu acest prilej, conducătorul delegației a rugat pe primul ministru să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. un salut cordial, urâri de sănătate și fericire dirt partea președintelui Republicii Populare Benin, Mathieu Kerekou. și a poporului din această tarăMulțumind, primul ministru a ru-

gât pe oaspete să transmită, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, un salut cordial, urări de sănătate președintelui Mathieu Kerekou, prosperitate poporului din Republica Populară Benin.în timpul convorbirii au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor de colaborare economică dintre cele două țări, precum și aspecte ale extinderii schimburilor în domeniul culturii, sportului și activităților pentru tineret.La primire, care s-a desfășurat 5n- tr-o atmosferă cordială, au luat parte tovarășii Ion Traian Ștefănescu, ministru pentru problemele tineretului, și Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C. (Agerpres)
Președintele Comitetului de Stat 

al Planificării a plecat la MoscovaLuni a plecat Ia Moscova tovarășul Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, pentru a participa la lucrările celei de-a Xl-a ședințe a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul activității de planificare.La plecare, pe aeroportul Otopeni.

au fost prezenți tovarășii Ion Cosma, ministrul turismului, și Mihai Busu- ioceanu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.Au fost de față V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, alți membri ai ambasadei.(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului VALERY GISCARD D'ESTAING

Președintele Republicii Franceze PARISîmi face mare plăcere să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire Cu prilejul aniversării zilei de naștere.Apreciez in mod deosebit bunele relații de prietenie și colaborare româno- franceze, contribuția pe care o aduceți la promovarea lor și îmi exprim, și cu acest prilej, dorința ca, prin eforturi comune, aceste relații să cunoască o dezvoltare continuă, pe multiple planuri — în spiritul celor stabilite in convorbirile pe care le-am purtat Împreună, in vara anului trecut, la Helsinki — in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în lume. ' ■
Vă urez viață îndelungată șl fericită, mult succes în întreaga activitate pe care o desfășurați în fruntea statului francez.Cu cele mai bune sentimente,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului general de divizie
JORGE FERNANDES MALDONADO SOLARI

Prim-ministru, ministru de război și comandant general 
al armatei peruane de de inNumirea Excelenței Voastre in funcția de prim-ministru, ministru război și comandant general al armatei peruane îmi oferă plăcuta ocazie a vă transmite cele mai călduroase felicitări și urări de succes deplin înalta dumneavoastră misiune.Ne exprimăm convingerea fermă că relațiile de colaborare ce s-au sta-, tornicit între țările noastre, dialogul rodnic la toate nivelurile_ între România și Peru vor continua să se dezvolte în interesul celor două popoare ale noastre, al cauzei cooperării internaționale pentru făurirea unei noi ordini • economice și politice în lume.

MANEA MANESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

In domeniul activității 
de contractări-achizițil

1. Organizațiile cooperației de consum trebuie să pună în centrul activității lor intensificarea schimbului economic între oraș și sat, astfel ca, odată cu Îmbunătățirea aprovizionării cu mărfuri a locuitorilor din comune, să se asigure atragerea la fondul de stat, pe calea contractărilor și achizițiilor, a unor cantități tot mai mari de produse de Ia gospodăriile populației.2. Congresul cheamă organizațiile cooperației de consum să îmbunătățească substanțial munca organizatorică de masă în rîndul producătorilor agricoli, să le acorde sprijin pentru creșterea producției in gospodăriile personale și să asigure valorificarea unor cantități tot mai mari de produse pentru fondul de stat.3. Se vor depune eforturi susținute ca un număr- tot mai mare de producători să îmbrățișeze asemenea îndeletniciri aducătoare de venituri,um sint creșterea păsărilor, a iepu- •->B de casă și stupăritul, în scopul trțficării, pe bază de contracte, a duselor obținute.4. Congresul stabilește ca, In localitățile de deal și munte, cooperativele de consum să sprijine pe producători în creșterea animalelor, prelucrarea și valorificarea fructelor și a altor resurse locale, specifice zonelor respective.5. Congresul cere să se acorde o atenție deosebită sporirii efectivelor de animale și păsări din crescătoriile proprii și organizării de noi crescătorii, astfel ca aprovizionarea cu carne a unităților de alimentație publică să fie asigurată, într-o proporție tot mai mare, din această sursă.6. Congresul cheamă organizațiile cooperației de consum să ia măsuri pentru desfășurarea activității de contractări-achiziții în toate localitățile țării unde există posibilități de valorificare a produselor agricole.7. Congresul stabilește ca organizațiile cooperației de consum să se preocupe de intensificarea activității de contractare și achiziționare a legumelor și fructelor de la gospodăriile populației. Se vor lua, de asemenea, măsuri pentru extinderea activității de preindustrializare a produselor achiziționate.

în domeniul producției 
și prestărilor de servicii
1. Organizațiile cooperației de consum trebuie să depună toate eforturile pentru a dezvolta, extinde și diversifica activitățile prestatoare de servicii,2. Congresul hotărăște ca, In anii cincinalului, să se desfășoare un amplu proces de perfecționare și dezvoltare a rețelei unităților prestatoare de servicii, asigurîndu-se consolidarea economico-organizatorică a unităților existente și înființarea a circa 

5 000 de noi unități. Rețeaua va trebui să acopere, Intr-un mod echilibrat, întregul teritoriu al județelor.
3. Congresul obligă organizațiile cooperației de consum să se preocupe mai stăruitor de diversificarea activităților de prestații în fiecare comună4. Congresul cere organizațiilor cooperației de consum să ia măsuri hotărite pentru îmbunătățirea calității serviciilor, asigurarea punctualității în executarea comenzilor.5. Congresul stabilește ca activitatea de producție industrială a cooperației de consum să fie orientată spre Valorificarea mai intensă a materiilor prime locale, dezvoltarea producției materialelor de construcții.

1. Congresul însărcinează Consiliul CENTROCOOP să acționeze cu fermitate pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de organizare și conducere a activității cooperației de Consum, pentru întărirea spiritului de răspundere al cadrelor.Cooperația de consum trebuie să realizeze o colaborare și conlucrare tot mai strînsă — atit la nivel central, cît și pe plan local — cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, pentru soluționarea mai bună a problemelor legate de prelucrarea și valorificarea unor resurse, precum și pentru folosirea mai rațională a forțelor în activitatea de dezvoltare a producției și de aprovizionare a populației cu bunuri de consum și servicii.2. Congresul cere organizațiilor Cooperației de consum să acționeze cu mai multă fermitate pentru îmbunătățirea muncii de selecționare și promovare a cadrelor. Este necesar, de asemenea, să se promoveze cu mai mult curaj femeile în funcții de conducere.3. Congresul obligă conducerile de uniuni și cooperative să se ocupe mai stăruitor de acoperirea necesarului de lucratori calificați pentru toate sectoarele de activitate, urmînd ca in perioada 1976—1980 să se califice 20 000 lucrători.4. Congresul cere tuturor organizațiilor cooperației de consum să se preocupe în permanență de perfecționarea pregătirii politice și profesionale a lucrătorilor, să cultive interesul acestora pentru însușirea și aplicarea metodelor înaintate, pentru organizarea științifică a activității și . obțiperea. unui randament' maxim la fiecare loc de muncă.5. Congresul cheamă organizațiile cooperației de consum să vegheze la respectarea legilor statului, să manifeste o grijă deosebită pentru dezvoltarea și apărarea avutului obștesc, pentru întronarea unui puternic spirit de ordine și disciplină în îndeplinirea sarcinilor încredințate, acțio- nînd pentru însușirea și aplicarea de către lucrători a principiilor eticii și echității socialiste.

Luni dimineața, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, K.B. Andersen, a făcut o vizită protocolară la Ministerul Afacerilor Externe. Cu acest prilej, a avut loc o primă întrevedere cu George Macovescu, ministrul afacerilor externe, premergătoare convorbirilor ce se vor desfășura la București între cei doi miniștri.în continuare, ministrul danez a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

ieșteanu, ambasadorul României la Copenhaga.

în domeniul 
aprovizionării cu mărfuri 

a populației
1. O sarcină importantă a organiza

țiilor cooperației de consum este buna
t V

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Film artistic : „Contraban
da".

11,20 Muzică ușoară.
11.30 Expediție de vtnătoare.
11.55 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă franceză.

' 17,00 Telex.
17,05 Melodii vechi, interpret noi.
17.25 Scena.
17,45 Pentru sănătatea dv.
17.55 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.25 Melodii populare.
18,50 Teleglob.

în domeniul exportului
1. Volumul exportului cooperației de consum va Crește de la an la an, astfel că in 1980 va fi cti 58 la sută mai mare decît în 1975.2. în vederea realizării sarcinilor de export, congresul stabilește ca organizațiile cooperației de consum să se preocupe în mod constant de îmbunătățirea calității produselor, corespunzător exigențelor beneficiarilor externi, precum și de reducerea costului produselor
în domeniul dezvoltării 
bazei tehnico-materiâle1. în perioada 1976—1980 se vor asigura dezvoltarea și consolidarea bazei tehniCo-materiale a cdoperației de consum, reallzindu-se investiții In valoare de peste 4 miliarde Iei.2. Congresul hotărăște să se continue acțiunea de modernizare și îmbunătățire a dotării unităților din toate sectoarele de activitate.

In vederea creșterii 
eficienței întregii activități

1. Congresul cere organizațiilor cooperației de consum să-și orienteze întreaga activitate spre realizarea unei eficiente economice ridicate în toate sectoarele.2. Congresul subliniază necesitatea de a se acționa cu perseverență pentru creșterea productivității muncii, prin mai buna organizare a activltă*. ții, sporirea gradului de. mecanizare a operațiunilor și creșterea permanentă a pregătirii profesionale a lucrătorilor.

în domeniul 
relațiilor internaționaleCongresul reafirmă fidelitatea tuturor membrilor și lucrătorilor organizațiilor cooperației de consum față de politica externă a partidului și statului nostru, de întărire continuă a colaborării și prieteniei cu toate țările socialiste, cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială.In spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, cooperația de consum va acționa și în viitor, cu perseverență, pentru lărgirea relațiilor de colaborare economică, tehnico- științifică și culturală cu organizațiile cooperatiste de peste hotare, militînd consecvent pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, întărirea prieteniei între popoare, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice mondiale.Congresul adresează tuturor membrilor și lucrătorilor organizațiilor cooperației de consum — români, maghiari, germani și de alte naționalități de pe întreg cuprinsul patriei noastre socialiste — chemarea înflăcărată ca, strîns uniți in jurul Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul genera! al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să muncească cu pasiune și energie pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce le sint încredințate.Congresul cheamă pe toți cei ce activează în cooperația de consum ca, în spiritul Istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al partidului și al sarcinilor cuprinse în Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-și consacre întreaga putere de muncă înfăptuirii politicii partidului de ridicare a satului românesc pe noi trepte de bunăstare, cultură și civilizație, aducindu-și astfel contribuția la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Cu privire la activitatea 
cooperativelor de credit1. în anii 1976—1980, cooperativele de credit iși vor spori contribuția Ia creșterea potențialului economic al gospodăriilor țărănești și a nivelului

19.10 Laudă ție, pămînt românesc. 
Emisiune de versuri dedica
te partidului, patriei socia
liste.

19.20 1001 de seri : Fiica soarelui 
10,30 Telejurnal.
20.00 In intimplnarea Congresu

lui consiliilor populare.
20.20 Teatru TV : „Șoc ia meza

nin" de I. D. Șerban.
21,50 1 000 de lumini, selectluni din 

programul Televiziunii ita
liene.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,09 Film serial : „Lampa albas
tră". Episodul (II). 
Telex.
Spectacolul lumii (H). 
Ce știm șl ce nu știm des
pre...
Tezaur de etntee românesc.21,55

e La Vaslâi a apărut lucrarea „Rezervații și monumente ale naturii din județul Vaslui", semnată de profesorii Iulian Cogean și loan Bălănescu, sub egida casei corpului didactic din localitate. Sînt prezentate date și informații ample cu privire la rezervațiile geologice, paleontologice, forestiere și floristice, despre arbori seculari și plante ocrotite, precum și anticipări ale noilor obiective propuse pentru a fi declarate rezervații sau monumente ale naturii in județul Vaslui.
• AGENDA BACAUANA. ația literar-artistică băcăuană lumina partidului' rlc se desfășoară mine culturale și țul Bacău șezători drul cărora iși dau tori de Ia revista „Ateneu", artiști plastici, muzicieni, oameni de artă și cultură Sînt prezentate concer- te-lecții, expoziții de artă plastică, se citesc versuri inspirate din viața și munca oamenilor de pe meleagu-

★în aceeași zi, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, K.B. Andersen, împreună cu soția și alte persoane oficiale care îl însoțesc, a vizitat în județul Prahova întreprinderea de Sere Ploiești, Combinatul petrochimic de Ia Brazi și Institutul de cercetări pentru viticultură și vi- nificație deOaspetele Ion Circei, ... popular județean, și alți membri ai consiliului. Președintele consiliului popular județean a oferit un dejun in onoarea oaspeților.Ministrul danez a fost însoțit de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Gheorghe Plo-

pentru viticultură și vila Valea Călugărească, a avut o Întrevedere cu președintele consiliului

*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și soția au oferit, luni, un dineu oficial în onoarea ministrului afacerilor externe al Danemarcei. K. B. Andersen, și a soției sale.Au participat Vasile Bumbăcea, Emil Nicolcioiu și Radii Păun, miniștri, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice. Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe. Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Gheorghe Plo- ieșteanu, ambasadorul României la Cooenhaga.Au luat părte, de asemenea, Niels Boel, ambasadorul Danemarcei la București, precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete în vizita în țara noastră.In timpul dineului, cei doi miniștri de externe au toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a Maiestății Sale regina Margrethe a Il-a a Danemarcei, pentru dezvoltarea colaborării dintre țările noastre, în interesul ambelor ponoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.(Agerpres)

La invitația ministrului afacerilor externe olandez, Max van der Stoel, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George
Macovescu, va efectua o vizită oficială în Regatul Țărilor de Jos, între 11—14 februarie 1976.

® SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

HANDBAL

Steaua -Echipa clubului Steaua a cucerit din nou titlul național. Astfel, din cele 18 ediții ale campionatului nostru de handbal „în șapte", Steaua a ciștigat nu mai puțin de 11 (zece — consecutiv 1), rotunjindu-și un palmares greu de egalat chiar și de către puternica ei rivală, Dinamo București.Totuși, campionatul care s-a cheiat zilele trecute ne-a arătat sibilitatea ca lupta pentru titlunu mai rămînă la viitoarele ediții un simplu duel Steaua—Dinamo. De altfel, cucerirea ultimului titlu nu s-a rezolvat prin meciuri directe, ci

un palmares greu de egalat

în- po- să

din Baia Mare de a se înscrie printre formațiile fruntașe ale handbalului masculin.Firește, desfășurarea campionatului și evoluția echipelor, ca și situația din handbalul nostru de elită, sint abia în curs de analiză pe ordinea de zi a conducerii federației. Deocamdată, să considerăm drept o trăsătură pozitivă a competiției, cum ne spunea președintele F.R.H., loan Kunst-Ghermănescu, apariția unor formații provinciale, mai puternice și mai ambițioase decît altădată, la Baia Mare, Brașov și Bacău, cluburi în consolidare, cu antrenori capabili
Cronica zilei

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Democratice Madagascar, Jean Bema- nanjara, pentru felicitările adresate

vre ea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 februarie. în țară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de ninsoare în 
Banat, Oltenia, Muntenia Șl Dobrogea.

(Urmare din pag. I)ferințele, se află un om cu părui aproape alb, un dascăl căruia sătenii îi spun familiar „Nea Vasile". Profesorul Vasile Grigorescu iși face cu prisosință datoria la catedră, iși îndeplinește și funcția de director coordonator al școlilor din comună, seara scrie texte pentru brigada artistică de agitație, pune în scenă pie- se de teatru, cînd e nevoie urcă și el pe scenă alături de tinerii interpreți ; este sufletul întregii activități a căminului cultural, are timp pentru toate. Pentru că e minat de pasiunea de a dărui colectivității Întreaga sa pricepere, cit mai multe din cunoștințele sale, în slujba colectivității. Iată, de fapt, crezul, pasiunea care-i înrudește pe cei trei oameni despre care am vorbit. Le-am pus citeva întrebări în acest sens : Te naști cu pasiunea pentru o anumită muncă 7 Pasiunea este ceva a- semănător talentului ? S-a născut, de pildă, Ion Ar- sene cu pasiunea pentru

„Cre- 
in programului ideologic al , i“ — sub acest gene- la cluburi, că- școli din jude- literare in ca- concursul scrii-

■ j

cu ocazia numirii sale tn această funcție.
★Luni dimineața a sosit la București Aii Salem Lawar, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democratice a Yemenului în Republica Socialistă România. (Agerpres)

în restul teritoriului ninsori locale. 
Vint slab pină la moderat. Temperatu
ra In scădere în a doua parte a inter
valului. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse ziua între minus 6 șl plus 4 
grade, iar minimele noaptea între mi
nus 15 șl minus 5 grade. La începutul 
intervalului izolat Se va mai produce 
polei, iar dimineața și seara ceață. La 
București ; Vreme în general închisă 
cu ceață mai ales seara și dimineața. 
Temperatura ușor variabilă.

meseria de tractorist 7 Re- flectind, cei trei interlocutori au negat. Fiecare în felul său. cu experiența sa de viață și de muncă, a ajuns la concluzia că nu poate exista pasiune autentică „în sine", ci numai strict determinată de un

prin: jocul, rezultatelor între echipele i$i jucători valoroși. După cum, echi- Clasate pe primele trei locuri. -Fap-. mele dp In...‘Timișoara»!rChi-i-Nanopa. tul că Minaur a învins pe Dinamo .(chiar la Buciirești !), Steaua pe Minaur. iar Dinamo pe Steaua — indiferent ' de scoruri, trei victorii clare, de necontestat — ne demonstrează capacitatea sporită a echipe!
pele de la';Timîșoara;!'Cluj-Napoca, Galați, dar și noua formație a Uni-- versității' Bdcureștl,.’ dispun 'acum de posibilități crescute pentru a contribui Ia calitatea întrecerilor din viitorul campionat.

Valeriu MIRONESCU

În cîteva
înmînarea 

unei distincții olimpiceIeri, în cadrul unei solemnități care a avut loc la Innsbruck, maes- trei emerite a sportului Lia Manoliu, vicepreședinte al Comitetului olimpic român și al C.N.E.F.S., i s-a în- minat „Ordinul Olimpic". Această distincție s-a acordat, pentru prima . oară de la instituirea ei de . către Comitetul Internațional Olimpic (C.I.O.), unui număr de zece personalități din lumea sportului care s-au

rînduriremarcat prin merite deosebite tn domeniul sportiv și prin servicii importante aduse cauzei olimpice.
HOCHEIINNSBRUCK 2 (Agerpres). — Luni după-amiază, la Innsbruck, în meci de baraj pentru promovarea în grupa A a turneului olimpic de hochei pe gheață, echipa Poloniei a învins cu 7—4 (0—2, 4—2, 3—0) selecționata României. în urma acestei victorii echipa poloneză va juca în grupa A, iar echipa română în grupa B a turneului olimpic.

ba profesorul Vasile Grigorescu. Poate. Oricum, știu că acest simțămînt l-am încercat încă de mult, din tinerețe, cînd, dascăl țară între ai mei, am țeles cit de necesară pentru ei munca mea, nevoie de lumină
SI E

de în- era cită aveau

rost, de un scop social șî 
că, in ultimă instanță, PA
SIUNEA ÎN MUNCA ESTE 
O MANIFESTARE DIN 
CELE MAI ELOCVENTE 
ALE CONȘTIINȚEI SO
CIALISTE.— Dacă nu înțelegi rostul muncii, dacă nu i te dăruiești cu toată ființa — spunea Gheorghe Porumbel — viața trece zadarnic.— Face treabă numai cel căruia ii e drag de meseria lui și găsește o bucurie în tot ce iese din Iui — argumenta nerul Arsene.— ...Pasiune ? se

rile cuprinse între Bistrița și Tro- tuș. Trei brigăzi științifice itinerante, alcătuite din economiști, juriști, medici, activiști de partid și de stat, colindă în aceste zile întreprinderile municipiului Bacău vor-

mîinile combi -între-

oamenii. Ei mi-au alimentat energia, dorința de a lăsa ceva în urma mea.înțelegem, așadar, că pasiunea nu se clădește din vorbe și declarații, oricit de frumoase, ci ea se naște șî se afirmă doar in condițiile participării plenare Ia viața colectivității, fiind determinată de conștiința datoriei civice și hrănită din satisfacțiile pe care i Ic oferă nică, Iarcare cît și locul, nu „trîmbițată". Așa cum spu-
omului muncă utilă celor pasiunea „sfințește"

rod* din jur. adevărată, atît omul, se cere

președintele Porum- „Am văzut destui se ostenesc doar să că dau în brinci de _____ treabă, dar cînd îi cauți mai bine, cînd îi scuturi de vorbărie nu te alegi cu nimic, de parcă ai fi mîncat vată de zahăr... la bilei... Aia nu te satură". Nu întimplător ne-a vorbit despre același lucru și com- binerul Ion Arsene : „Ceea ce faci trebuie să se vadă, să convingă. Fiecare tru pe care-1 parcurg combina în lanul de sau porumb înseamnă boabe adunate în buncăr. Degeaba ar asuda unul spu- nînd că a muncit pe ruptele. dacă buncărul combinei lui a rămas gol. Așa că, vedeți dumneavoastră, și pasiunea are o măsură concretă : rezultatul.Este marca de noblețe socială a pasiunii autentice, a muncii însuflețite in folosul înfloririi patriei — așa cum ne-o cere partidul, așa cum ne îndeamnă Codul eticii și echității socialiste.

nea bel : care pară atita

me- cu grîu

a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigM- toare la tragerea la sorți lunară din 31 ianuarie 1976

acces spre locurile pitorești de pe văile Moldovei, Bistriței și Dornei, cum sînt cele dintre Zugreni — cabana Rarău, Dorna Cindrenilor — Poiana Negrii — Călimani, Broș- teni — Iezer, Pîrîul Rece — Suha-

Pojorîta — Pîrîul Colbu Giumalău.

• In orașul Odobești, locțiitorii secretarilor birourilor organizațiilor de bază ai comitetelor de partid au participat la un schimb de experiență pe tema organizării și desfășurării activității de informare și educație comunistă a membrilor de partid și a celorlalți oameni ai muncii. Au fost organizate și acțiuni practice în cadrul cabinetelor de științe sociale și a punctelor de informare și documentare din întreprinderile și instituțiile rașului.bind oamenilor, la locul de muncă, despre sarcinile cincinalului revoluției tehnlco-știintifice, despre probleme de etică și echitate, ateism, știință etc. Asemenea expuneri au avut loc ia Întreprinderea metalurgică. Combinatul de hirtie și celuloză Letea. Combinatul de prelucrare a lemnului etc.• In acest an vor fi integrate în circuitul turistic ai Moldovei de nord monumentele istorice și de artă de la Pătrăuți, Rișca, Adîncata, Burdujeni și Bălinești. De asemenea. vor fi deschise noi căi de

« Sub egida secției de propagandă a Comitetului județean de partid Bislrița-Năsăud a avut loc in orașul Bistrița și în comuna Dumitra o consfătuire județeană pe tema „Caricatura, epigrama și fotografia în sprijinul producției și muncii politico-educative de masă", la care au luat parte responsabilii gazetelor de perete și satirice din orașele și comunele județului, propagandiști, activiști ai organizațiilor de masă și obștești.

• O mlcrostagiune muzicală pentru tineret a fost inaugurată de filarmonica „Oltenia" din Craiova. Timp de patru luni, orchestra simfonică, corul și actori ai secției de operetă vor prezenta pentru elevi, studenți și tineri muncitori ciclul de concerte „Mi-e țara frumoasă", ctțprinzind coruri patriotice și revoluționare, cîntece despre partid și patrie, despre tineret, precum și ' operetele „Lăsați-mă să cînt" și „Răspîntia".Corespondenții „Scînteii"
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Larg sprijin cauzei poporului angolez BELGRAD

Un interviu alForumul internațional de la Luanda

I: B

Lucrările Conferinței balcanice 
pentru cooperare economicăATENA 2 — Corespondentul Agerpres transmite : în ședințele plenare de luni ale Conferinței balcanice pentru cooperare economică a continuat schimbul de păreri general și examinarea propunerilor privind posibilitățile de dezvoltare a cooperării multilaterale economice și tehnice între țările balcanice participante. Discuțiile s-au concentrat asupra domeniilor și temelor concrete de cooperare multilaterală. S-a conturat un acord ca dezvoltarea cooperării balcanice multilaterale să se axeze, în primul rînd, pe ruinătoarele cinci sectoare principale : agricultură și

hidroeconomie ; comerț, cooperare economică și turism ; energie ; transporturi și telecomunicații ; protecția mediului înconjurător și sănătatea publică.în stabilirea acestor domenii de cooperare s-a pornit de la propunerile concrete pe teme de cooperare, prezentate de către toate delegațiile participante.Totpdată, luni a avut loc un schimb preliminar de vederi în legătură cu structura și conținutul comunicatului comun, care urmează a fi adoptat la încheierea reuniunii de la Atena.
MANILA

u

MANILA 2 — Trimisul special Agerpres transmite : Luni, la Manila s-ău deschis lucrările celei de-a doua faze — la nivel ministerial — a celei de-a treia reuniuni a „Grupului celor 77". Participă aproape 700 de delegați din partea celor peste 100 de țări în curs de dezvoltare, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale, în calitate de invitați.La reuniune asistă o delegație a țării noastre, condusă de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Președintele țării-gazdă, Ferdinand Marcos, a propus în cuvîntul său crearea unor condiții, mai bune în ce privește exporturile de materii prime și produse semimanufacturate, elaborarea unui cod internațional pri-
R. A. EGIPT

Se extind suprafețele 
cultivate in regiunea 

barajului de la AssuanCAIRO 2 (Agerpres). — Apele lacului Nasser, format prin construirea barajului de la Assuan, au permis să se dezvolte substanțial suprafețele cultivate din zonele învecinate, în 1974, suprafețele cultivate cu orez au crescut cu 442 000 ha, iar cele cultivate cu porumb cu 947 000 ha. Suprafețele cultivabile au în total 4,7 milioane ha și, ceea ce este foarte important, a dispărut pericolul inundațiilor pe cursul inferior al fluviului.împreună cu Sudanul va fi realizat marele canal — Gongli — prima etapă a programului de regularizare a apelor Nilului, care ar urma să a- sigure nevoile de apă ale țării, în- cepind cu 1980. A fost creat Centrul de cercetări hidraulice, de care depinde un institut specializat în cercetările cu privire la zona lacului. După cum se știe, la 13 octombrie 1975, volumul apelor reținute de baraj a atins . nivelul maxim, adică 120,31 miliarde metri eubi de apă. Lung de 500 km. Iacul are o lărgime medie de 11.8 km și acoperă o suprafață de 5 900 km pătrați.

vind transferul de tehnologie către țările in curs de dezvoltare, înfăptuirea unei reforme a sistemului monetar internațional, eforturi speciale pentru a asigura asistența necesară țărilor cel mai puțin dezvoltate.Vorbitorul s-a pronunțat, de a- semenea, pentru transformarea „Grupului celor 77“ într-un „sistem economic al lumii a treia", bazat pe principiile unei strinse cooperări și asistențe între țările în curs de dezvoltare. Acest sistem — a arătat el — ar putea fi folosit nu pentru confruntare, ci ca o organizație destinată cooperării în domeniile comerțului și dezvoltării.Președintele Filipinelor a propus, totodată, transformarea U.N.C.T.A.D. într-o instituție specializată a O.N.U., care ar putea fi numită „Organizația mondială pentru comerț și dezvoltare", căreia să i se confere puteri de negociere complementare celor ale G.A.T.T. Această organizație — a spus el — ar putea, între altele, să trateze cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar Internațional, în vederea punerii la punct a unui sistem monetar echitabil.în continuarea lucrărilor, ministrul afacerilor externe al Filipinelor, Carlos Romulo, a fost ales președintele reuniunii. S-a dat apoi citire mesajului adresat participanților la reuniune de președintele Algeriei, Houari Boumediene, în calitate de președinte al celei de-a treia conferințe a țărilor nealiniate.

LUANDA 2 (Agerpres). — La Luanda, capitala Republicii Populare Angola, s-a deschis luni Conferința internațională de solidaritate cu lupta poporului angolez, sub conducerea M.P L.A., împotriva agresiunii imperialiste și rasiste. La conferință iau parte peste 80 de delegații ale unor organizații și comitete de solidaritate, precum și* proeminente personalități politice din Africa, Asia, Europa și S.U.A. Lucrările acestui forum internațional de solidaritate se desfășoară în preajma unui eveniment de o deosebită însemnătate in viața poporului angolez — aniversarea, la 4 februarie, a 15 ani de la declanșarea luptei armate în Angola, sub conducerea Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, luptă încununată de victoria istorică a poporului angolez, de lichidarea politicii de dominație a colonialismului, ceea ce a deschis perspectiva unei dezvoltări de sine stătătoare a țării, pe calea progresului economic și social.In cadrul ședinței plenare a fost citit mesajul adresat Conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Mesajul a fost urmărit cu viu interes și subliniat cu vii aplauze. El a fost remis apoi președintelui Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, de către reprezentantul țării noastre, scriitorul loan Grigorescu.Mesaje de sprijin și solidaritate cu lupta poporului angolez au fost adresate reuniunii de la Luanda de șefi de stat și guvern, conducători de partid și personalități ale vieții politice și sociale din numeroase țări ale lumii.Conferința, a declarat în cuvîntul de deschidere dr. Agostinho Neto,

președintele Republicii Populare Angola, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, constituie o mărturie grăitoare a largii solidarități internaționale cu lupta poporului angolez. Victoria noastră a devenit posibilă datorită luptei eroice a celor, mai buni fii și fiice din Angola.Președintele Agostinho Neto a exprimat, în încheiere, în numele poporului angolez, profunda mulțumire și recunoștință țărilor socialiste pentru sprijinul lor dezinteresat acordat luptei poporului Angolei.Participanții la conferință examinează probleme referitoare la acordarea unui sprijin larg luptei poporului angolez împotriva agresiunii imperialiste și rasiste, pentru făurirea unei vieți libere, independente, precum și, în general, mișcărilor de eliberare care luptă împotriva colonialismului, neocolonialismului. rasismului, pentru independentă politică și eliberare socială.
★LUANDA 2 (Agerpres). — Refe- rindu-se, în cadrul unui interviu, la situația economică a Angolei, ministrul planificării și al economiei, Carlos Rocha, a relevat că regiunile cele mai bogate ale țării, zăcămintele principale de țiței și diamante, precum și plantațiile de cafea se află sub controlul guvernului Republicii Luanda tate din leze de vernul pentru tării. Totodată însă blocada economică imperialistă aduce daune economiei angoleze — a declarat ministrul.

președintelui
Tito

SPANIA

Populare Angola, iar la se află mai bine de jumă- capacitățile economiei ango- prelucrare. în acest fel, gu- dispune de baza economică menținerea independenței

Puternică demonstrație pentru
restabilirea libertăților democraticeMADRID 2 (Agerpres). — O impresionantă demonstrație — cea mai mare acțiune de acest fel din Spania ultimilor ani — a avut loc, duminică, la Barcelona, organizată în sprijinul cererilor privind restabilirea libertăților democratice și politice în țară, pentru amnistierea tuturor celor

Dezbateri privind dreptul umanitar 
si necesitatea dezarmăriiGENEVA 2 (Agerpres). — Intervenind în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a Il-a sesiuni a Conferinței de la Lugano a experți- lor guvernamentali, privind utilizarea unor arme convenționale, reprezentantul român a arătat că reafirmarea și dezvoltarea dreptului umanitar — inclusiv problema utilizării unor categorii de arme convenționale — trebuie privită în contextul.. mai larg al transformărilor structurale care au loc în lume, ca urmare a apariției unui, număr, mare de noi state independente și al afirmării tot mai puternice a rolului: acestora ’pe arena internațională, cît și în cadrul general al dezvoltării progresiste a dreptului internațional. Dreptul umanitar, prin finalitatea lui, trebuie să

constituie un instrument eficace de întărire a păcii și securității internaționale. El trebuie să pornească de la distincția netă între agresor și victima agresiunii și să pună accent pe dezvoltarea acelor norme și principii care sînt in interesul victimei agresiunii.Relevind importanța și necesitatea dezarmării, vorbitorul a abordat apoi relația existentă între tematica reuniunii și. dreptul legitim al statelor la autoapărare.: .în încheiere, delegatul, român* S-a raliat la propunerea formulată de 20 de■' -state, între: care1 Algerrăf' Aiis- tria. Egipt, Iran,*. Iugoslavia, Mali, Mexic. Tanzania. Sudan, edia, Zair, privind interzicerea melor incendiare, inclusiv napalmul.
Liban,Su- ar-

condamnați din motive politice. Demonstrația, Ia care au participat a- proximativ 70 000 de persoane, a reprezentat o nouă dovadă a faptului că marea majoritate a poporului spaniol se pronunță pentru efectuarea unor schimbări în tară, tiată de făcut uz gene și cauciuc.
pentru democratice Manifestația a fost împrăș- forțele polițienești, care au de grenade cu gaze lacrimo- arme dotate cu gloanțe de

★MADRID 2 (Agerpres). — La Madrid s-au încheiat, după trei zile de dezbateri, lucrările adunării plenare a grupărilor democrat-creștine din Spania. Cu acest prilej, participants— reprezentanți a șase grupări democrat-creștine, aflate în ilegalitate— au reafirmat necesitatea efectuării unor schimbări în Spania, în direcția restabilirii drepturilor și libertăților politice. Exprimindu-și. în acest sens, dezacordul față de recentul discurs-program pronunțat în Cortesuri de premierul Navarro, liderul stîngii democrat-creștine. Joaquin Ruiz Gimenez, a arătat că „nici 
o reconciliere națională nu poate fi avută în vedere în Spania de astăzi dacă partidul comunist sau un alt partid politic este scos in afara legii".

BELGRAD 30 (Agerpres). — Președintele Iosip Broz Tito a acordat un interviu ziarului „Viesnik", în care s-a ocupat pe larg de situația din Iugoslavia după Scrisoarea adresată tuturor organizațiilor și membrilor U.C.I. în septembrie 1972 privind sarcinile comuniștilor și după Congresul al X-lea al Uniunii Comuniștilor.„Prin scrisoare și printr-o muncă perseverentă — a arătat Iosip Broz Tito — am reușit să consolidăm rîn- durile U.C.I., iar la cel de-al X-lea •Congres s-a manifestat o unitate deplină. Deci, cu toate că mai avem multe probleme, situația s-a schimbat mult în bine în comparație cu cea dinainte de scrisoare și de Congresul al X-lea. S-a făcut un progres' remarcabil. După cel de-al X-lea Congres, U.C.I. a început o luptă perseverentă împotriva a numeroase fenomene negative, care sînt pe cale de a fi depășite, dar încă nu întotdeauna suficient de repede și eficient". Referindu-se, în continuare, la sarcinile actuale ale comuniștilor, președintele Tito a arătat : „în primul rînd, trebuie să acționăm mai organizat și mai sistematic chiar în rîndul U.C.I., pentru ca fiecare membru al U.C.I. să înțeleagă cum trebuie să se comporte și să acționeze, cu a>lte cuvinte să înțeleagă rolul ce-i revine. Un membru al U.C.I. trebuie să înțeleagă importanța propriului său rol, trebuie să știe ce poate și ce nu poate să facă un comunist, conform moralei și eticii membrilor U.C.I. Fiecare individ, fiecare organizație a U.C.I. și „ Uniunea Comuniștilor în -ansamblu trebuie să țină mai mult seama de aceste lucruri decît pînă acum. Membrii U.C.I. trebuie să fie disciplinați, trebuie să înceapă cu ei înșiși procesul de făurire a eticii noii orinduiri socialiste".„Activitatea revoluționară se desfășoară deja mai rapid, a continuat președintele Tito, menționînd că U- niunea Comuniștilor a înțeles că numai printr-o activitate revoluționară se poate zădărnici reapariția unei situații similare celei dinainte de cea de-a. 21-a ședință a Prezidiului U.C.I. Este un mare succes". în context, Iosip Broz Tito a abordat problema autocriticii, un puternic mijloc de educație în formarea omului nou și a noii societăți, relevind necesitatea de a dezvolta și cultiva autocritica în fiecare organizație de bază a U.C..I., în fiecare conducere, la toate nivelurile. „Un comunist bun trebuie să fie autocritic față de eșecurile și greșelile sale, deoarece prin aceasta el își va spori prestigiul și, desigur, prestigiul Uniunii Comuniștilor". ,.în prezent. Uniunea Comuniștilor s-a consolidat și adoptă la timp măsurile necesare pentru a nu se repeta fenomene similare celor din trecut. Prin urmare, intervențiile mele personale sînt tot mai rare și sper ca ele să nu mai fie necesare".Răspunzînd la o întrebare, președintele Tito a spus : „De mult timp se fac auzite din cînd în cînd diverse speculații în legătură cu viitorul Iugoslaviei după mine. Aceasta se datorește, oarecum, și faptului că cei care se ocupă cu aceste speculații hu înțeleg și nu cunosc deloc sistemul nostru social, structura sa organizatorică și linia politico-ideologică. După cum știți, avem o conducere colectivă, atît la nivelul federației, cît și în republici etc. Cel mai înalt

organ este Prezidiul R.S.F.I., în frunte cu președintele și vicepreședintele, care se schimbă prin rotație. Acest lucru s-a dovedit tică foarte eficient și bun. mare, eu pot să dispar in fără să se schimbe nimic".în legătură cu activitatea . ideologică a U.C.I., Iosip Broz Tito a arătat : „Cea de-a 21-a ședință a Prezidiului U.C.I. și scrisoarea au mobilizat și stimulat puternic activitatea comuniștilor, atit în consolidarea internă a rindurilor partidului nostru, cit și în consolidarea politică și ideologică a membrilor U.C.I.“. în această privință, el a menționat, printre altele : „Nu ne putem mulțumi cu gradul de pregătire ideologică a cadrelor de partid, cu ceea ce< s-a făcut pînă acum in această direcție. Desigur, nu este vorba doar de cadrele de partid care — la toate nivelurile — trebuie să dobîndească o anumită învățătură marxistă. Este 
o acțiune care trebuie desfășurată începînd cu școala generală și pînă la universitate. Tuturor trebuie să li se creeze posibilitatea de a-și însuși Învățătura marxistă, de a cunoaște și înțelege ideologia marxistă".Președintele Tito s-a referit apoi la lupta împotriva acelora care îmbogățit pe seama societății, ționînd, între altele, necesitatea' pletării și desăvîrșirii legilor.Arătînd apoi că grija,, din punctele de ved’ere, față de om trebuie să se afle în atenție ca element primordial, Iosip Broz Tito a spus că „Uniunea Comuniștilor trebuie să lupte mai energic împotriva psihologiei burgheze a societății de consum, care înstrăinează, dezumanizează ,și desconsideră omul, psihologie care aduce maci prejudicii Uniunii Comuniștilor și societății bazată pe autoconducere".Președintele Tito a reliefat rolul Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor în transpunerea în viață a politicii și programului U.C.I., arătînd că „Uniunea Socialistă trebuie să 'fie activă, să se facă simțită în toate domeniile, în toți porii societății noastre. U.S.P.M.I. a pornit în prezent pe această cale și a înregistrat deja rezultate bune".

FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND

Pnmmma mei largi rMwrari economite internaționale,
liberă & arise discriminări si obstacole

de-
In expunerea prezentată la Marea Adunare

Națională, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
co- dez-

sublinia:
In practica colaborării economice in

ternaționale se cer eliminate grabnic 
barierele artificiale și clauzele discrimi
natorii, care îngustează schimbul liber 
și cooperarea egală între națiuni.

Dezvoltarea schimburilor corner-' ciale șl a cooperării economice intre state, în forme tot mai variate și pe o scară tot mai largă, a devenit un imperativ al vieții internaționale, o necesitate obiectivă a lumii contemporane. Nu este însă mai puțin adevărat că perpetuarea unui șir de a- nomalii acționează ca o frînă în calea evoluției circuitului economic mondial. Datele statistice arată că ritmul de creștere a volumului fizic al comerțului mondial s-a încetinit cu aproape 5 la sută în 1974 față de anul anterior, scădere care a continuat și în cursul anului trecut.Această tendință a fost puternic favorizată de persistența restricțiilor și practicilor discriminatorii, a barierelor tarifare și netarifare, care frî- nează schimburile internaționale. Potrivit concluziilor experțiîor Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), măsurile de protecție tarifară (vamală) aplicate de statele capitaliste dezvoltate continuă să reprezinte un obstacol principal în extinderea și diversificarea comerțului țărilor în curs de dezvoltare, ale căror exporturi sînt orientate, în proporție de 80 la sută, către aceste state. Or, aceasta contribuie la menținerea și chiar adîncirea decalajelor economice, țărilor în curs de dezvoltare, care cuprind două treimi din populația globului, revenindu-Ie doar o cincime din exporturile mondiale.Mecanismul de funcționare a ba- * rierelor vamale este astfel conceput incit să exercite efectul maxim pe măsura creșterii gradului de prelucrare a produselor furnizate de țările în curs de dezvoltare. Așa de pildă, potrivit datelor U.N.C.T.A.D. existente pentru 1973, dacă exportul de minereuri al țărilor în curs de dezvoltare era supus unor taxe vamale reprezentînd circa 3 Ia sută din valoarea lor, cuantumul acestor taxe

în prac-Prin ur- orice zipolitico-

s-au men- com-toate

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru 
industria ușoarăBUDAPESTA 2 — Corespondentul nostru transmite : La Budapesta a avut loc cea de-a 26-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria ușoară.La ședință s-au dezbătut probleme privind adîncirea colaborării dintre țările C.A.E.R. și îndeplinirea sarcinilor din Programul complex. S-au convenit măsuri privind ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate la ședințele a 73-a și a 74-a ale Comitetului Executiv al C.A.E.R. Au fost adoptate programul de muncă pe trei ani al Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria ușoară, planul; de. muncă pe anul. 1976, regulamentul sub sistemul internațional de informare științifică și tehnică în industria ușoară și planul de măsuri organizatorice pentru înființarea acestuia.
. Plenara C. C.

al P. C. din Finlanda

© 40 de produse și 
grupe de produse agricole 
prelucrate (produse cerea
liere, conserve de fructe și 
de legume, conserve și 
preparate din carne etc.),- 
exportate de Jările în curs 
de dezvoltare, sînt supuse 
la peste două treimi din 
totalul restricfiilor practi
cate la import de țările ca
pitaliste dezvoltate.

O Cheltuielile absorbite 
de procedurile și formaîi- 
litățile vamale obligatorii 
s-au ridicat în 1973 la 
suma de aproape 45 mi
liarde dolari, adică peste 
o treime din totalul expor
turilor țărilor în curs de 
dezvoltare în anul 
pectiv.

fecțiile, nivelul taxelor vamale pășea chiar 20 la sută !în același timp. în practicile merciale ale țărilor capitaliste voltate proliferează măsurile cu caracter netarifar, menite să îngrădească. sub formă directă sau indirectă, volumul, numitor lui 1974, (Acordul merț), au fost înregistrate 850 de sesizări privind obstrucții flagrante cu caracter netarifar : restricții cantitative, practici discriminatorii față de anumiți furnizori, taxe așa- numite antidumping, reguli cu privire la ambalaje, etichetaj, depozite în valută prealabile la import și altele. Circa jumătate din volumul produselor industriale și semifabricate, al căror export prezintă un deosebit interes pentru'țările in curs de dezvoltare, se află sub incidența unor severe restricții impuse de țările capitaliste.Pornind tocmai de la necesitatea imperioasă de a se pune capăt unor asemenea anomalii, documentul „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice in-

structura și proveniența a- importuri. în cursul anu- potrivit datelor G.A.T.T. general pentru tarife și co-

© Numai țările Pieței comune vesf-europene aplică circa 
400 de măsuri restrictive asupra importurilor de produse 
provenind din țările „lumii a treia".

© Calculele experțiîor U.N.C.T.A.D. arată că taxele va
male care grevează asupra exporturilor țărilor în curs de 
dezvoltare pe piața țărilor capitaliste sînt, în medie, cu 50 
la sută mai ridicate decît acelea aplicate mărfurilor prove
nind din țări industrializate.

@ în condițiile unui comerț liber, neîngrădit, pe baze 
echitabile, cu statele industriale avansate, țările în curs de 
dezvoltare ar putea încasa o sumă în devize convertibile 
de 10 ori mai mare decît valoarea întregului ajutor primit.

HELSINKI 2 (Agerpres). — Destinderea internațională și extinderea cooperării între state deschid, pentru toate popoarele lumii, noi perspective pentru înaintarea pe treptele progresului social — se arată în declarația privind problemele internaționale a- doiptată de plenara C.C. al Partidului Comunist din Finlanda, ale cărei lucrări s-au încheiat la Helsinki, în declarație este subliniată necesitatea adincirii procesului de destindere din viața internațională, a întăririi destinderii politice prin reducerea încordării militare, pe calea adoptării unor măsuri concrete de oprire a cursei înarmărilor și, de dezarmare. Documentul relevă, de asemenea, importanța, pe care ar avea-o pentru consolidarea procesului de destindere și întărirea păcii internaționale soluționarea stărilor de încordare și conflict din diferite regiuni ale lumii. îndeosebi din Angola și Orientul Apropiat.

• BICICLETELE 
CONCUREAZĂ AUTO
MOBILUL. Autoritățile belgiene urmează să aloce suma de o sută de milioane de franci în vederea construirii, la Bruxelles, de piste speciale destinate bicicliștilor. în viitor capitala belgiană va dispune de o vastă rețea de asemenea piste, ca și de locuri de parcare pentru biciclete. Avantajele promovării acestui mijloc de locomoție în locul automobilului sînt bine cunoscute : pe lingă că evită poluarea, aerului și scutește de cheltuieli tot mai mari pentru combustibil, mersul pe bicicletă reprezintă și un excelent exercițiu fizic.

•IN PATRIA LUI 
STRADIVARIUS. Mica localitate italiană Cremona se bucură, dintotdeauna, de faima de capitală mondială a instrumentelor cu arcuș, aci fiind locul de baștină al vestiților lu- tieri Stradivarius, Amati șl Guarneri. De-a lungul secolelor, sute de alți artizani au creat aci instrumente de preț, mai ales viori, căutate în întreaga •lume și care ajung la „perfecțiunea sonoră" după cel puțin patru decenii de viață, De cîtva timp exista aici și un centru de muzicologie, care însă, cu vremea, a fost neglijat. Acum, prin grija autorităților locale, centrul va fi mutat într-un palat medieval restaurat, unde își vor avea sediul un institut internațional al instrumentelor cu coarde, o școală de paleografie muzicală, mu-' zeul „Stradivarius" șf o bogată bibliotecă cu lucrări de specialitate — Cremona dobîndind astfel o nouă strălucire,

• „CITITORUL ELEC
TRONIC". Prototipul unei mașini electronice care citește cu voce tare a fost prezentat publicului de o firmă constructoare de mașini electronice din Statele Unite. Destinat, îndeosebi, celor lipsiți de vedere, „cititorul electronic" dispune de o claviatură care permită reglarea ritmului în timpul cititului, precum și repetarea, la alegere, a anumitor pasaje din text.

• TENIS PE GHEAȚĂ, Un nou gen de sport cunoaște, în prezent, o popularitate tot mai mare la Moscova : tenisul pe gheață. Terenul, avînd aceleași dimensiuni și caracteristici ca în cazul tenisului obișnuit, este înconjurat de o mantinelă, care împiedică mingea să zboare prea departe. Jucătorii evoluează, bineînțeles, pe patine. După cum scriu ziarele sovietice, noua versiune a „sportului alb", care își merită astfel și mai cu prisosință numele, a cîștigat repede numeroși adepți, deplasarea cu viteză sporită a jucătorilor mărindu-i spectaculozitatea. • >'
• UN SAT ALUNECĂ 

LA VALE. Circa 120 de țărani elvețieni riscă să rămînă fără vatră. încă din 1878, locuitorii satului Brienz, cantonul Grau- biinden, au început să observe că pămîntul pe care și-au ridi- j cat casele a început să alunece încet la vale. Acum, după 98 de ani, nu au altă ieșire decît să-și părăsească satul și să se mute aiurea. Motivul alunecării : satul este așezat la poalele muntelui Linard (2 768 metri), iar apele provenite din ploi și topirea zăpezilor erodează straturile de sub terenurile pe care este așezat satul.
C.C. 

al P. C. din CanadaOTTAWA 2 (Agerpres). — La Toronto a avut loc o plenară a C.C. al P.C. din Canada ; secretarul general al partidului, William Kashtan, a prezentat un raport cu privire la situația din țară. El a subliniat că este necesar să se creeze o largă coali- ' tie democratică antimonopolistă, car' trebuie să reunească nu numai ț. reprezentanții organizațiilor dr xr stingă, ci și pe toți oamenii cu ve*' v deri progresiste, realiste, care se ' pronunță pentru independența autentică a Canadei, pentru,, progres social, pace și securitate.
ternaționale", expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Marea Adunare Națională subliniază însemnătatea capitală a promovării unor raporturi cît mai largi de schimburi comerciale și de cooperare economică internațională, libere de orice servituti, discriminări și obstacole, pe baza echității și egalității în drepturi, a avantajului re-

ciproc, un asemenea curs fiind de natură să ducă la lărgirea participării fiecărui stat la diviziunea internațională a muncii, la stimularea unui circuit economic mai echilibrat, la îmbunătățirea structurii comerțului exterior al țărilor subdezvoltate.
Viorel POPESCU

ESCALADA BARIERELOR VAMALE

în țările în curs de dezvoltare
pe măsura sporirii gradului de prelucrare a produselor exportate
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se ridica la 7 la sută în cazul produselor semifabricate din fier și oțel și 10 la sută în cazul semifabricatelor din metale neferoase : în fine, lâ produsele finite din metal nivelul taxelor atingea circa 12 la sută. Așa cum reiese din graficul alăturat, și mai flagrantă este situația la cauciuc și în special la bumbac, în acest din urmă caz cuantumul taxelor vamale reprezenta circa 17 la sută in ce privește produsele finite, în comparație cu 2,5 la șută — materia primă brută. Cît privește con
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Cifrele :n paranteză exprimă valoarea (în milioane de dolari) a exporturilor țârilor în curs de dezvoltare la produsele respective în 1973; scalele gradate din dreapta indică nivelul taxelor vamale din valoarea mărfurilor exportate

Cu prilejul vizitei oficia
le Îîl Irak, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut convorbiri cu Taha Al- Jazrawî, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției și al conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas, ministrul industriei și resurselor minerale, cu ministrul afacerilor externe, dr. Saa- doun Hammadi, și cu ministrul comerțului exterior, Hikmat Al-Az- zawi. în cadrul discuțiilor a fost exprimată dorința celor două părți de a dezvolta și diversifica relațiile reciproce în domeniile politic, economic și pe alte planuri.

Convorbiri economics ro- 
mâno-brazsUens. Nicolae Io- nescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a avut convorbiri în Brazilia cu Severe Gomes, ministrul industriei și comerțului, Rangel Reis, ministrul pentru dezvoltarea internă, Arnaldo Barbalho. ministru ad-interim al minelor și energiei, și Ramiro Guerrero, secretar general la Ministerul Relațiilor Externe, și cu generalul Ara- ken de Oliveira, președintele companiei „Petrobras". Au fost examinate o serie de modalități de extindere, a relațiilor comerciale și a cooperării economice între România și Brazilia.

0 reimâims esriraof&s- 
ră a CaMneMM fâmwz a avut loc luni. La încheierea reuniunii, premierul Karame a declarat că programul de reforme politice, economice și sociale preconizate va fi

anunțat în curînd. Pe de altă parte, Comitetul Militar Superior, organul oficial însărcinat cu supravegherea respectării acordului de încetare a focului, a anunțat că în precedentele 24 de ore nu au avut loc violări ale acordului.La ambasada țării noastre din Paris a avut loc o întîlnire consacrată evocării memoriei marelui muzician român George Enescu. Au participat numeroase personalități ale vieții muzicale din capitala Franței, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din Secretariatul de stat pentru cultură.Lîî ?i_a început lucrăriCongresul economiștilor din lumea treia. Participă circa 300 de ecoi miști și oameni de știință din I ale Americii Latine, Asiei și A cii. Țara noastră este reprezentat lucrări de prof. dr. Gheorghe Da rectorul Academiei de științe ec< mice din București.
Conferința privind j 

tscȘÎH Mării Moditsrans deschis lucrările la Barcelona. 1 cipă reprezentanții a 18 state rane. Delegații vor examina p tul unui Acord internațional p combaterea poluării în această
Un viofenî s-a luni asupra New York-ului, zînd parțial transporturile i feroviare și rutiere. Rafalele au atins viteza de 90 km, r vizibilitatea practic Ia zero.
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