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MAI BOGATĂ ÎN REALIZĂRI 
DECÎT CEA DE IERISă ne oprim mai întîi, desigur succint, asupra tabloului actual al principalelor realizări din industrie pe anul 1976, primul din cincinalul revoluției tehnioo-științifice. De la o zi la alta, sporește numărul întreprinderilor care anunță îndeplinirea planului anual ; în 11 luni din acest an, ritmul de creștere a producției industriale, față de aceeași perioadă a anului trecut, este de peste 11 la sută — fiind superior prevederilor planului pe 1976 ; sute și sute de unități au Înregistrat importante depășiri la producția fizică, pe ansamblul industriei obținîndu-se peste prevederi cantități însemnate de huilă netă, cocs metalurgic, fontă, alumină, mijloace de automatizare electrotehnice, tractoare, autoturisme de oraș, autoutilitare, locomotive diesel hidraulice, fibre și fire artificiale și sintetice, tricotaje, confecții- textile, preparate din carne, unt, brînzeturi, uleiuri comestibile ș.a.Este, desigur, un bilanț optimist, Îmbucurător, care atestă realismul prevederilor mobilizatoare din acest cincinal, hotărîrea cu care clasa muncitoare, întregul popor acționează pentru îndeplinirea lor exemplară. Sînt date care dovedesc că planul in industrie — ramură de bază a economiei noastre — va fi nu numai îndeplinit, ci și depășit încă din primul an al cincinalului. Și mai remarcabil este faptul că un asemenea bilanț rodnic nu generează automulțumire, ci, dimpotrivă, mobilizează și mai mult colectivele din întreprinderi, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru a obține, zi de zi, producții tot mai mari, pentru a spori eficiența în întreaga activitate productivă, asigurînd în acest fel o bună

bază de pornire in cel de-al doilea an al cincinalului.Fiecare zi care a mai rămas din a- cest an trebuie folosită din plin, pentru a se înregistra în mod efectiv un randament maxim în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă. Activitatea in toate întreprinderile — atît cele care și-au îndeplinit de pe acum planul anual, cît și cele care au restanțe la un produs sau altul — trebuie să fie în așa fel organizată și condusă încît fiecare zi să marcheze rezultate tot mai importante, încît în cursul acestei luni să se asigure ritmurile de producție stabilite pentru primul trimestru al anului viitor, creîndu-se astfel condițiile tehnice și organizatorice pentru înfăptuirea cu succes, încă din luna ianuarie, a sarcinilor pe 1977. Cît privește unitățile care au înregistrat, pînă în prezent, rămîneri în urmă la realizarea producției fizice sau la alți indicatori, se cuvine reamintită hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. de a adăuga aceste restanțe la planul pe anul viitor, astfel ca pe intregul cincinal prevederile să fie Înfăptuite de către fiecare colectiv în parte. Este o măsură binevenită, menită să întărească spiritul de răspundere al fiecărui colectiv, al fiecărui om al muncii față de modul cum se îndeplinește planul, să stimuleze și mai mult valorificarea rezervelor interne de. sporire a producției și realizarea integrală a sarcinilor. Firesc este însă ca în întreprinderile restanțiere să se facă acum totul pentru lichidarea rămânerilor în urmă, pentru ca planul pe anul viitor să nu mai fie Încărcat cu restanțe din acest an.Să abordăm imperativul realizării

planului, la toți indicatorii, de către fiecare colectiv și dintr-un alt unghi de vedere. După cum se știe, tot pe baza unei hotărâri a plenarei din noiembrie a.c., începînd cu anul viitor se va trece treptat la reducerea duratei săptămînii de lucru, această acțiune fiind precedată de experimentări în unități reprezentative din fiecare ramură. Potrivit propunerilor de măsuri date publicității, unitățile socialiste vor putea trece la săptămî- na de lucru redusă numai în situația în care se vor asigura următoarele condiții de bază : realizarea sarcinilor de creștere a productivității muncii în ritmurile prevăzute în plan ; îndeplinirea producției în volumul, sortimentele și la calitatea stabilite prin plan, precum și încadrarea în numărul de personal și fondul de retribuire planificat ; încadrarea în nivelurile planificate pentru cheltuielile maxime materiale și totale la 1 000 lei producție-marfă, realizarea beneficiului și a celorlalți indicatori stabiliți prin plan ; realizarea nivelului retribuției medii lunare planificate. Am amintit aceste condiții tocmai pentru a se înțelege clar, de către fiecare colectiv, de către toți lucrătorii că de munca lor, de rezultatele activității tuturor depind nu numai progresul economic al patriei, ci și aplicarea măsurilor care vizează creșterea nivelului de trai. Plusurile de producție dintr-o întreprindere nu pot acoperi nerealizările din alte unități. Planul economic este în așa fel fundamentat, încît numai dacă fiecare întreprindere realizează întocmai prevederile sale, lună de lună, an de an, se asigură reușita deplină a înfăp-

20 de întreprinderi din Județul Dîmbovița au anunțat la 10 decembrie a.c. îndeplinirea principalilor indicatori de plan pe anul în cura. Dintre acestea, menționăm Schela de extracție petrol Moreni, Fabrica de frigidere Găești, întreprinderile județene de industrie locală și „Steaua electrică" Fieni, Exploatarea minieră Șotînga, Uzina electrică Doicești, balastierele din Văcărești și Ionești, întreprinderea de construcții și montaje metalurgice Tîrgoviște, baza de ateliere și transporturi Vîforîta, Uzina pentru materiale de construcții Găești, trusturile I.A.S. și S.M.A., toate întreprinderile agricole de stat din județ. Producția lor suplimentară se va materializa în 41 milioane kWh energie electrică, 3 800 bucăți frigidere cu compresor. 1000 tone țiței, 4 000 tone cărbune, 60 000 bucăți lămpi electrice, 6 500 hectolitri lapte, 550 tone lacuri și vopsele. 1 300 metri cubi prefabricate din beton, mobilă în valoare de 2 milioane lei, confecții-textile, cărămidă, material lemnos, precum și alte numeroase produse. Se estimează ca, pină la sfîrși- tul anului, sporurile de producție din aceste unități să ajungă la 200 milioane lei. (Constantin Soci).

Turnurile de reacție ale unei redutabile „cetâți": coloanele instalației de 
alchilamlne de pe platforma petrochimicâ Borzești

Prin reducerea 
cheltuielilor materialeGospodărirea cu chibzuință a materiilor prime, materialelor și energiei, a tuturor resurselor materiale ale întreprinderilor constituie o preocupare de prim ordin a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din unitățile economice arădene. Din noianul de exemple, iată cîteva mai semnificative. Prin extinderea croirii combinate a tablelor și debitarea reperelor mici din cupoanele de la piesele mari, la întreprinderea de vagoane s-au economisit peste 200 tone metal. La I.M.A.I.A., din metalul economisit de la începutul anului — o cantitate dublă față de angajamentul asumat — se pot realiza 70 de utilaje moderne, iar la Uzinele textile Arad, prin folosirea pe scară largă a deșeurilor de bumbac la realizarea țesăturilor groase se preconizează o scădere însemnată a cheltuielilor materiale. La combinatul de prelucrare a lemnului, prin înlocuirea furnirelor în fabricarea sertarelor cu alte materiale se obțin anual economii ce depășesc 3 milioane lei, rezultate asemănătoare obținîndu-se și la întreprinderea de strunguri prin fabricarea bucșelor nu din metal plin, ci din țevi. Aceste măsuri au contribuit direct la sporirea gradului de valorificare a materiilor prime. Astfel, la întreprinderea de vagoane, valoarea lor obținute dintr-o tonă tal a crescut cu 5 la U.T.A. producția realizată de fire este cu peste 8 mai mare decît cea înregistrată anul trecut, iar la întreprinderea „Tricoul roșu" cu aproape 19 la sută. (C. mion).

produse- de me- sută, la din tona la . sutăSi-De la organizație la organizație,
Cind constructorii se cunosc mai bine, colaborează fructuos

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Colectivele a 16 unități economice din județul Constanța și-au realizat pînă în prezent sarcinile de plan ale primului an al cincinalului. Printre acestea se numără întreprinderea minieră „Dobrogea", întreprinderea de șuruburi „Anghel Sa- ligny", întreprinderea de prefabricate și materiale de construcții, întreprinderea de electrocen- trale, trusturile I.A.S. și S.M.A., întreprinderea de construcții hidrotehnice, I.A.S. „Avicola" și altele. De asemenea, a fost rear lizat integral planul anual pe județ de livrare a produselor prevăzute pentru export. (George Mihăescu).

îmbunătățirea permanentă a activității economice presupune, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P C.R. de la începutul lunii noiembrie a.c., o intensificare și adîncire a colaborării între organizațiile de partid, colectivele de muncă, inclusiv la nivel teritorial. Rubrica „De la organizație Ia organizație, de Ia comunist Ia comunist" își propune să aducă în atenție unele din multiplele posibilități de care dispun organele locale de partid pentru a asigura o colaborare tovărășească, strînsă între organizațiile de partid din diferite unități economice — mijloc eficient de perfecționare a activității de partid în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin.Pentru început supunem atenției o acțiune a organelor locale de partid din Pitești, menită să contribuie la aplicarea indicației secretarului general al partidului de a se reduce cu cel puțin 30 la sută consumurile de materiale la obiectivele de investiții.Pe scurt, din fișa acțiunii :Locul de desfășurare : șantierele din Pitești ale Trustului de construcții industriale (T.C.I.) și cele ale Trustului de construcții Argeș (T.C.A.).Cum a fost concepută acțiunea T întrucit în același perimetru al municipiului lucrează două mari familii de constructori — cu specific diferit — dar și cu multe, foarte multe trăsături comune și întrucît fiecare are o experiență proprie bogată, iar activitatea lor este susceptibilă de numeroase îmbunătățiri, din inițiativa secretariatului Comitetului municipal de partid Pitești, secretarii comitetelor de partid din cele două trusturi, specialiști din domeniul proiectării.

reprezentanți ai sucursalei Argeș a Băncii de Investiții și-au propus ca, în timpul liber, pe parcursul cîtorva
O

însemnări despre 
acțiune desfășurată 

pe șantierele 
din Pitești

Cartea pentru

1

zile, să inițieze vizite reciproce de lucru.S-a urmărit astfel o mai bună cunoaștere reciprocă pentru înlesnirea schimbului de experiență. Pornin- du-se de la ideea că privirea vecinului, spiritul lui ascuțit de observație sînt cîteodată mai pătrunzătoare, s-au avut în vedere și examinarea critică a activității partenerului de întrecere, stabilirea pe loc a unor căi și forme practice, operative de conlucrare tovărășească....Timpul afectat deplasării pe șantiere a fost folosit din plin. Cu muncitori și maiștri, cu șefi de loturi sau de șantiere au avut loc discuții utile, schimburi de păreri, confruntări ale unor experiențe și metode de lucru. Cu alte cuvinte, a fost un prilej de conlucrare fructuoasă. N-au rămas neobservate nici manifestările de risipă, de proastă organizare a muncii.Iată, se trece pe la șantierele T.C.I. de la întreprinderea de autoturisme ; la lucrările de dezvoltare a unor capacități de producție observăm că, din cînd în cînd, tovarășul Francek, secretarul partid de la T.C.A.,

carnețel. Ne înțelege curiozitatea și explică : „Utilaje grele care stau", într-unul din locuri zăbovim mai mult. „Nu e în ordine" — îl auzim că-i spune șefului de șantier, ing. Mircea Popescu. Intr-adevăr, în timp ce unii constructori toarnă pardoseli din beton, alții, în urmă, le... sparg de zor.în același timp. în altă parte a Pi- teștiului, la căminele de nefamiliști din Prundu, tovarășul loan Rizu, secretar al comitetului de partid din unitățile de construcții industriale, i-a întîlnit în plină zi de muncă pe șeful de echipă Florea Avram și maistrul Alexandru Neagoe îmbrăcați în costume de gală. în același loc, din două autocamioane, prevăzute cu dispozitiv autodescărcător, cîțiva lucrători aruncau pur și simplu tuburi prefabricate. Șoferii stăteau cu brațele încrucișate, iar dispozitivele de mecanizare a muncii erau încremenite. Cheltuieli, efort fizic. Cît despre organizare... în contrast, pe șantierul turnătoriei de fontă maleabilă al T.C.I. de la întreprinderea de auto- . turisme, dințr-un . autocamion se descărcau blocuri ceramice. Dumitru Preda, Ștefan Dan, Constantin Dumitru, din brigada de zidari condusă de Nicolae Rotaru și le dădeau cu grijă, din mînă în mînă. „Fiecare cărămidă costă 5 lei — adică atît cît costă o pîine mare" — explică unul dintre ei.După o asemenea documentare, cu Impresii proaspete, cei ce au alcătuit cele două colective s-au întîlnit la comitetul municipal pentru a face schimb de observații, sugestii și propuneri — prețioase pentru ambele părți. S-a urmărit cu precădere nu atît prezentarea unui inventar de constatări, cît mai ales stabilirea unor metode și forme specifice muncii de partid, prin aplicarea cărora organizațiile de partid din cele două mari unități de construcții să folosească posibilitățile de care dispun în vederea unei mai strînse colaborări.— Cred vor avea tovarășul închiria cîteva din utilajele grele de
că tovarășii de la T.C.I. nu nimic împotrivă. spunea A. Francek, dacă ne vor

ÎN
Anton comitetului de își notează înZIARUL

Constantin MORARU 
Gheorqhe C1RSTEA

(Continuare in pag. a Il-a)DE AZI:
Practiciană, și mult mai puțin teoreticia- nă, în acest domeniu pe care l-am abordat pentru prima oară a- cum peste un sfert de secol, mi-aș îngădui să fac unele observații, izvorite din experiență, cu precizarea că nu vor fi cu totul noi, mai ales intr-un moment în care se duc frecvente discuții pe tema literaturii pentru copii.Ceea ce consider un bun cîștigat — chiar dacă unii profesioniști ai criticii încă nu s-au adaptat la această realitate — este recunoașterea necesității și a valorii genului, cu nimic mai prejos de- cît alte genuri, desființarea unei condiții pe nedrept subalterne.Datele din care s-a hrănit prejudecata sînt cunoscute : literatura adresată celor mici se scrie, din motive bine întemeiate, în cantități importante, limbajul (inclusiv ideația) trebuie să numite vîrstă, se pondere a elementarDatele nu numai ză calitatea, ci, potrivă, o presupun, o revendică în cel mai înalt grad, întrucît subiectul acestor însemnări este fenomenul artistic destinat copiilor și nicidecum un

oarecare număr de variante scrise cu care pătrundem în universul lor, utile doar ca material didactic.Pentru a exemplifica, aș spune că a scrie sub poza, e- ventual foarte exactă. a unui gîndăcel : „aceasta este o buburuză", are o funcție diferită de versurile lui 'Arghezi care
însemnări de

Nina CASSIAN

respecte a- limite de impune o educativului etc.de mai sus că nu refu- dim-

constată că același gîndăcel are pe spinare „patru puncte, ca de zar“ și că stă, prins în perdea, „ca un nod de broderie / neagră și cărămizie"...Fie că e vorba de universul exterior sau de cel moral, dezvăluirile pe care un scriitor autentic le face copilului sînt sugestive și complexe și au ca rezultat nu înmagazi- narea noțiunilor, ci însușirea lor intimă, determinantă pentru bogăția sufletească și a- titudinea față de lume a viitorului adult.Se înțelege cită răspundere implică acest adevărat act de creație căruia i s-au dăruit personalități ilustre ale culturii mondiale și naționale,

Swift, Lewis Carrol, St. Exupery, Pușkin, Lagerloff, Andersen, A. D. Milne, Max Jacob, Maiakovski, Wilhelm Busch sau E- minescu, Caragiale, Creangă, Arghezi, Ion Barbu și atîtea alte forțe scriitoricești de prim-ordin.Citiți în copilărie și recitiți Ia toate vîrste- le, lor li se datorează, în bună măsură, suplețea de receptivitate întru adevăr și frumos, dobîndită în succesiunea generațiilor.Stimularea imaginației este, desigur, una din componentele indispensabile ale literaturii pentru cei mici. Un copil care, întrebat „ce e ceața ?“, răspunde : „un întuneric luminos" sau care povestește văzut o trat un daie șiplaudat" — nu trebuie dezamăgit cu istorioare searbăde și cu versuri plate.Basmele populare și culte, în care planul real și moral se transfigurează — nu pînă la nerecunoaștere, ci, tocmai, pînă la o mai adîncă și mai convingătoare formă de cunoaștere — răspund nevoii copilului de

(după ce a molie) : „a in- fluturaș în o- bunica l-a a-

a
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Sporuri de producție 

pe baza creșterii 
productivității munciiColectivele de muncă din unitățile economice ale județului Caraș-Se- verin au realizat față de sarcinile planului la zi o producție suplimentară în valoare de 129,3 milioane lei. De remarcat este faptul că, în principal, aceasta s-a obținut pe baza creșterii productivității muncii, con- semnîndu-se și importante economii la materiile prime, combustibil și energie. între principalele produse livrate suplimentar se numără 18 806 tone de fontă, 940 tone de cocs pentru furnale, 11 651 tone de tablă mijlocie și groasă, 345 tone de utilaje metalurgice, 5 motoare diesel de 1 250—2 100 CP, 477 metri cubi cherestea de rășinoase și fag, 14 561 metri pătrați de P.A.L., precum și alte produse de mare importantă pentru economia națională. (Nicolae Cătană).

Noi modele de confecții 
introduse în fabricațieColectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al întreprinderii de confecții din Craiova acționează perseverent în direcția asimilării în fabricație a unor noi modele de confecții, care să satisfacă gusturile cumpărătorilor. De la începutul acestui an au fost lansate în producție peste 2 000 de modele și produse noi : costume bărbătești, rochii și pardesie pentru femei, costume pentru copii ș.a. De menționat că mai bine de 70 la sută din producția acestui an o reprezintă produsele și modelele noi, asimilate în fabricație prin atelierul propriu de creație al unității. (Nicolae Băbălău).

Asemeni tuturor orașelor țârii, Buzâul cunoaște permanente înnoiri: se 
extind platformele industriale, se construiesc blocuri moderne de locuințe 
— cum se văd și în imaginea de mai sus — se ridicâ edificii social- 

culturale, se înfrumusețeazâ cartierele existenteFoto : S. Cristian
RUBRICILE NOASTRE : In confruntare : Scrisori și răs

punsuri ; Faptul divers ; Carnet cinematografic ; Carnet 
teatral; De pretutindeni; Sport

Sînt îndemnat la comitetul de partid al combinatului siderurgic hunedo- rean să văd laminorul de 800. Pentru considerentul că acest laminor, cel mai vechi din toate, a cunoscut — în ultimul deceniu — schimbări radicale, prin reconstrucție și automati- îneît poate rivali- parametri oricare din mai noi și Accept a-
zare, za acum, la calitativi, cu confrații săi ultramoderni, ceastă sugestie de reportaj și pentru că mi se oferă astfel o situație relevantă pentru cincinalul in deoarece revoluția țifico-tehnică, în ne-am angajat, presupune nu numai construcții industriale de ultim strigăt al tehnicii, ci mai ales re- dimensionarea, Ia parametri cei mai inalți, a întregii noastre industrii.Și iată-mă față în față doar cu trei dintre cei mai destoinici laminatori. Toți comuniști, aparținind, prin virstă, tuturor generațiilor de muncă Aurel Mihăilescu, de întreținere, i secției, aproape pensionării ; Ion maistru, secretar tetului de partid nor, bărbat matur, în plinătatea capacității sale de muncă ; Ion Cinda, tînăr, in jur de 30 de ani, șef de echipă la linia de laminare. Constat la toți o comunitate spirituală pri-

curs, știin- care

hunedorene : maistru veteran al de vîrsta Dragotă, al comi- pe lami-

vind principiile comuniste ale răspunderii, organizării ori promovării noului, fapt ce-mi confirmă, încă o dată, că vîrsta activă nu este un dat biolo-
lepciunii mature doarea tinerească.Dar să încep, pentru a fi sistematic, cu aspecte privind pe cei tineri. Modernizarea laminorului a sti-

a apărut schimbul studioșilor". x— Ne mîndrim cu ei, adaugă Aurel Mihăilescu, veteranul.Sesizînd acest impuls al
Ceasornicele Hunedoarei

gic, ci manifestarea atitudini deschise către oameni și viață, către viitor. Și această constatare privește, de fapt, întregul colectiv al laminorului, în activitatea căruia colaborarea între generații s-a întruchipat printr-o fericită armonizare a experienței cu elanul, a înțe-

mulat interesul tineretului pentru carte, pentru învățătură. „Lucrul acesta ne-a creat și greutăți — spune Ion Dragotă, secretarul. Cererile pentru seral au devenit atît de numeroase încît, pentru a le satisface, a trebuit să ne restructurăm organizatoric. Și așa

existenței sociale, al producției, organizația nu numai că i s-a adaptat, cu operativitate, dar a realizat mai mult, transformîn- du-1 într-un factor activ al modelării conștiinței. Iar un exemplu în acest sens e chiar Ion Cînda, tînărul prim-laminator prezent la discuție. Origi-

nar din Brănișca, absolvent al unei școli profesionale, el muncește și învață neîncetat, reușind să absolve „seralul", cît și o școală de maiștri, devenind astfel un om reprezentativ pentru generația studioșilor. Cu un asemenea capital de cunoștințe și de măiestrie profesională, obținerea diplomei nr. concursul natori de1974, este o consecință firească. Deși posedă atîtea „patalamale" de studii, el continuă să rămînă în secție, considerînd învățătura ca o călăuză înțeleaptă în vastul domeniu al laminării moderne. „Tehnica automatizată cere iuțeală de gîndire" — spune Ion Cînda, știind că această iuțeală se obține prin învățătură și înaltă calificare, nu numai a lui, dar și a celor mai tineri ca el din echipă și pe care el trebuie să-i instruiască. Iar pentru a- ceștia, adolescenți care abia au absolvit școala profesională, . tînărul comunist Ion Cînda este nu numai un meseriaș exemplar, dar și model de urmat, în viață și în muncă. Un model evidență vățăturii politice avansate.

1 pe țară, Ia tinerilor lami- la Galați, in

care pune în importanța inși a conștiinței Urmîn-
Vasile NICOROVICI

(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTULDIVERS
„Neptun" 
cu discipolii

V •sai
Departe de a fi numai un 

simplu personaj mitologic, „Nep- 
a intrat de-a binelea 

în slujba „discipolilor" 
— studenții Institutului 

marină „Mircea cel Bd- 
■ - - - - - - .« 

la

tun" și 
săi 
de 
trin" din Constanța. „Neptun' 
și-a propus să contribuie 
instruirea lor in tainele navi
gației chiar la locul de muncă, 
iar locul lor de muncă inseamnă 
mările șl oceanele lumii. In 
acest scop, „Neptun" le pune la 
dispoziție săli de cursuri, labo
ratoare, bibliotecă, săli speciale 
pentru inițierea in jocurile ma
rinărești și sport.

Și-acum să dezvăluim și „se
cretul" acestui năzdrăvan „Nep
tun" contemporan. „Neptun" 
despre care.am vorbit este noua 
navă-școală construită special 
pentru practica și instrucția vii
torilor ofițeri ai marinei noastre 
comerciale.

Întrebări si răspunsuri privind

RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI Șl fiL LOCUINȚELOR
(5 — 12 ianuarie 1977)

Ce importanță are recensămîntul 
pentru cunoașterea, pregătirea 
și repartizarea forței de muncă ?

I Moșul
și istoriaPasionat de Istorie, septuagenarul Nicolae Ifrose din satul Mîndrești, comuna Valea Mă- ru'ui, județul Galați, a descoperit pe plaiurile natale străvechi așezări omenești. Tot datorită lui, Muzeul de istorie din Galați a intrat de eurînd In posesia a două exponate rare : o lance din epoca feudală și un cazan de ceramică datind de la începutul secolului trecut. Multe alte materiale arheologice, cu valoare documentară, se află depuse la școala din sat. In ultimul timp, pe moș Ifrose îl bate gindul să alcătuiască monografia satului. Succes 1
Ospătarul 
absent

i

Ospătarii localului aparținlnd 
de Q.J.T. Timiș au intrat in 
alertă, păzind că lipsește de 
la program (fără să aibă zi li
beră, recuperare sau învoire) 
colegul lor Aurel Leonte. L-au 
căutat acasă, au întrebat pe la 
cunoscuți, dar nu i-au dat de 
urmă. Pini la urmă, cineva a 
avut ideea să întrebe la miliție. 
Și astfel s-a aflat că ospătarul 
Aurel Leonte. in cirdășle cu Ion 
Dinu și Gh. Poneșchi. mecanici 
auto la abatorul din Timișoara, 
hoinăreau noaptea pe străzi și 
unde intilneau cite un autotu
rism în locuri mai ferite, îl și 
lăsau fără roata de rezervă. Pini 
să fie prinși de miliție. cei trei 
iși creaseră un „stoc" frumușel 
de astfel de roți, cu gind să le 
vlndă. Firește, păgubașii iși vor 
primi rezervele de roți înapoi, 
iar celor trei făptași instanța le 
va „rezerva" un anumit articol 
din lege.

în procesul dezvoltării economiei și societății noastre socialiste a devenit o practică consecventă efectuarea periodică a recensămîntului populației. Această operațiune are loc, de regulă, aproximativ din zece în zece ani, ceea ce corespunde cu durata desfășurării a două cincinale. Această periodicitate nu este întîm- plătoare. Nici măcar nu este rezultatul unei tradiții, ci constituie o necesitate obiectivă a organizării și conducerii economiei, societății, a dezvoltării în general. Iată de ce următorul recensămînt al populației, care va avea loc la începutul anului viitor, prezintă o importanță deosebită, din numeroase puncte de vedere. în cele ce urmează vom încerca să amintim doar cîteva dintre acele semnificații care privesc problematica forței de muncă.Ca urmare a dezvoltării dinamice a economiei, au avut și au loc importante schimbări cantitative șl calitative privind proporțiile și raporturile în ceea ce privește populația, luată în general, șl cea ocupată, în mod particular. De exemplu, compa- rindu-se cu datele recensămîntului din anul 1948. rezultă că în perioada care a trecut pînă la finele anului 1975 aproape s-a dublat gradul de urbanizare — din punct de vedere al populației orășenești (43,2 la sută față de 23,4 Ia sută). Se înțelege că populația sătească și-a redus ponderea în mod corespunzător, și anume de la 76,6 la sută la 56,8 la sută. Numai aceste simple date sintetizează, de fapt, o întreagă etapă de transformări economice și sociale. Care va fi însă evoluția viitoare a structurii populației, pe medii — urban și rural — se poate deduce din perspectiva migrării la o- rașe a unei părți a populației rurale, cît și a trecerii la urbanizare a unor localități astăzi de tip rural. Ambele aceste procese sînt, pe cit de firești, pe atît de necesare, de justificate. Datele recensămîntului vor aduce e- lemente suplimentare, edificatoare la nivelul fiecărui județ, ca și pe întreaga economie, în ceea ce privește atît această problemă cardinală de structură cantitativă generală, cît și din punctul de vedere al unor laturi calitative semnificative pentru dezvoltarea societății noastre. Este adevărat că populația este ținută în evi

dență în mod curent ; oricînd se pot obține o serie de date de această natură. Ceea ce însă nu poate furniza decât recensâmintul populației sînt tocmai acele date, întrunite la orice nivel de colectivitate — familie, localitate, județ, țară — care reflectă elemente ce se pretează la o serie întreagă de prelucrări, analize, concluzii și prognoze. Așa, de exemplu, a- pare necesitatea obiectivă a cunoașterii în mod analitic, detaliat, la a- numite perioade, a ansamblului datelor privind distribuirea teritorială a populației nu numai pe vîrste și sexe ci — în cadrul acestora — și pe gradul de pregătire școlară generală și
Azi răspunde
Anton ANDRONIC,

adjunct al ministrului muncii

profesională, pe structura familiilor, situația și ocupația fiecărui membru al familiei etc.în ceea ce privește forța de muncă— rezultată din situația generală a populației și din nivelul de dezvoltare a economiei — recensământul va colecta, prelucra și prezenta tocmai acele date care sînt necesare, mai a- les pentru proiectarea dezvoltării a- cesteia în perioada următoare. Este vorba de o proiectare complexă, care nu poate fi realizată decît pe fundamentul unor date certe privind, în primul rînd, resursele de muncă, sectoarele și gradul lor de ocupare, disponibilul actual si viitor din cadrul acestor resurse. Dacă, la nivelul economiei naționale, populația ocupată reprezintă, an de an, în jurul a jumătate din totalul populației, datele pe localități, pe grupe de vîrstă și pe sexe sînt, fără îndoială, diferite; cunoașterea precisă a acestor date va oferi tocmai posibilitatea verificării elementelor de prognoză și planificare privind resursele de muncă, mobilizarea și utilizarea lor.Recensămîntul va ajuta la studierea și elaborarea măsurilor care vizează— în cadrul dezvoltării generale a forțelor de producție — mutațiile care au loc în sinul populației active, în sensul creșterii permanente

a ponderii acelora care sînt ocupați în activități neagricole. Această mișcare continuă a forței de muncă are — după cum se știe — o serie de implicații puternice de natură economică și socială. Astfel, de exemplu, luind ca bază situația anului 1950, pînă în anul 1975 creșterea populației ocupate a fost de peste 300 la sută în industrie și de peste 440 la sută în construcții ; populația ocupată în agricultură reprezenta. în 1975, numai 62 la sută față de 1950. Acest proces determină, în continuare, schimbări esențiale în întreaga structură a societății noastre.O altă latură a problematicii forțelor de muncă o constituie structura acesteia din punct de vedere al profilului și nivelului de pregătire profesională. Și în acest domeniu recensămîntul va furniza o serie de date de natură să completeze elementele de fundamentare a programelor de pregătire și perfecționare a personalului, în toate ramurile economiei naționale, pentru perspectiva mai apropiată, ca și pentru cea mai îndepărtată.De asemenea, datele recensămîntului vor constitui noi elemente pentru elaborarea și actualizarea programelor de atragere, în mai mare măsură, a femeilor in diferite sectoare de activitate, pentru sporirea rolului și contribuției lor în viata economică și socială.Pentru localitățile, zonele geografice și județele ale căror ritmuri de dezvoltare economică sînt superioare celui mediu pe tară — recensămîntul populației va constitui, prin datele sale, încă un instrument orientativ, tocmai în slujba înfăptuirii acestor ritmuri.în final, cred că este clar pentru orice cetățean al patriei noastre că eficiența recensămîntului depinde, în cea mai mare măsură, de calitatea lui, adică de exactitatea datelor ce vor fi înscrise în formularele de recenzare, precum și de operativitatea prelucrărilor, a elaborării și prezentării datelor finale. în acest scop, persoanele ce vor fi recenzate au datoria de a furniza date corecte și concrete asupra relațiilor ce le vor fi solicitate. Aceasta nu este numai un act de responsabilitate cetățenească, ci și o îndatorire patriotică.

Televizoare 
românești 

de diferite tipuriMagazinele de specialitate — așa cum se vede și în imaginea de mai sus — oferă televizoare românești de diverse tipuri cu diagonala e- cranului între 31 și 65 cm, prețurile lor fiind de la 2 870 la 3 960 lei. între acestea se numără televizoarele Sport, Venus, Compliment, Opera, Clasic, Diamant, Lux. Televizoarele se vînd și cu plata în 24 de rate lunare, cu un aconto de 15 la sută. Prezentate în casete cu o linie modernă, aceste televizoare sînt receptoare multicanal. După părerea specialiștilor, ele au o mare stabilitate în funcționare, imagine și sunet de calitate.
O nouă tragere

Loto 2Duminică 19 decembrie 1976 Administrația de Stat Loto- Pronosport organizează tragerea Loto 2. După cum este cunoscut, tragerile Loto 2 se desfășoară după o formulă simplă și avantajoasă, fiind oferite parti- cipanților numeroase și variate ciștiguri constînd din autoturisme „Dacia 1300“ și bani. Reamintim că se extrag 12 numere în 3 extrageri. Se poate cîștiga cu 2 numere din 4 extrase și cu 3 numere din totalul de 12 extrase. Cîștigurile minime sînt de 100 și 200 lei.

| Nesăbuință

I
I

I
I

»într-una din aceste zile ale lunii decembrie, pe șantierul Turla, al Trustului de construcții industriale Cluj, s-a produs un grav accident de muncă. Fiera- rul-betonist Ironim Rusu, în vîrstă de 50 de ani, și-a pierdut viața. în timp ce lucra la turnarea betonului în incinta poligonului de prefabricate, el a fost surprins de o autobasculantă manevrată greșit de un... lăcătuș, care nu avea permis de conducere. Ce căuta lăcătușul la volan 7 „Am fost «tentat- de bina deschisă a mașinii și cheia «uitată- în contact șofer...".Cercetările sînt efectuate organele de miliție împreună cu Inspectoratul județean protecție a muncii, 
în gară la 
Mogoșoaia

In ziua de 7 decembrie, 
tr-unul din vagoanele sosite in 
gara Mogoșoaia — București se 
aflau băuturi alcoolice. In loc 
să aibă grijă de ele, pentru a 
ajunge intacte la destinație, im
piegata de mișcare Alexandru 
Tiplea (str. Bihor 22) și Sandu 
Aurelian (str. Herescu Năstu
rel nr. 7), împreună cu acarul 
Stan Mitrea (din comuna Dri- 
du — Ilfov), au incepul să-i dea 
roată vagonului cu pricina. Și 
tot dindu-i ocol... au sustras din 
vagon 120 de sticle cu băuturi. 
După care, la toți trei li s-a 
schimbat... macazul spre servi
ciul transporturi de la Miliția 
Capitalei, pentru cercetări.

La un
examen

cade dedede

!n-

Prezentindu-se la examenul 
de canducere auto. Victoria G. 
din Rimnicu-Vilcea n-a reușit 
să treacă toate probele de poli
gon. Dar Victoria G. nu s-a dat 
bătută și a încercat să-i „păcă
lească" pe examinatori. S-a dus 
intr-un loc mai ferit, și-a schim
bat îmbrăcămintea dinainte cu 
alta mai „împestrițată", și s-a 
prezentat la examen, din nou, 
in aceeași zi. Dar nici n-a apu
cat bine să tragă mașina la linia 
de pornire, că unul dintre exa
minatori a recunoscut-o și a in
vitat-o să-și vadă de drum. 
Dar ți-ai găsit ! Supărată foc, 
Victoria G. a ripostat : „Mă fa
ceți mincinoasă Calm, mili
țianul i-a arătat geanta de ală
turi, din care ieșeau la iveală 
veșmintele de dimineață...

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

MÎINILE HARNICE ALEîn zecile de unități ale cooperației meșteșugărești din Prahova lucrează cu hărnicie și iscusință peste 11000 de femei, numărul lor depășind procentul de 70 la sută din totalul cooperatorilor. Conducerile cooperativelor se preocupă constant de crearea de noi locuri de muncă mai ales tinerelor fete dornice să lucreze în meserii specifice lor. Printr-o redistribuire a cooperatorilor — spune președintele U.J.C.M. Prahova, Ion Fumea — am reușit să mărim anul acesta efectivul de femei cu aproape 250 în meserii caracteristice lor. Astfel, la unitățile noastre de frizerie, croitorie de damă și bărbătească, marochinărie și chiar bijuterie lucrează a- cum un număr mult mai mare de femei. Și am constatat — de ce să nu spunem — o îmbunătățire calitativă a producției'și a servirii,

pentru că în anumite munci femeia este mai meticuloasă, mai atentă la lucrurile „mici".După cum am fost informați, în 1977 un alt eșalon de tinere — aproape 400 — se vor califica prin ucenicie la locul de muncă sau la cursuri profesionale de 6—12 luni. Cele mai multe se pregătesc ca muncitoare pentru secțiile de tricotaje, țesătorie, lenjerie de damă și bărbătească, de covoare, de blănărie.O formă de activitate larg folosită in cooperația prahoveană, care dă posibilitate unui număr mare de femei căsătorite și cu copii să se afle în cîmpul muncii, este „lucrul la domiciliu". Am făcut cunoscută experiența valoroasă a cooperativei „Arta casnică" din Breaza, unde mai mult de jumătate din destoinicele și talentatele realizatoare

de fote, ii, ștergare, năframe, alte cusături de o frumusețe rară, cu faimă peste mări și țări, lucrează la domiciliu în comunele lor din jurul orașului. Această formă accesibilă a atras și în cooperativele din Cîm- pina, Vălenii de Munte, Ploiești, Mizil o forță de muncă ce însumează aproape 5 000 de femei. „Acum, în sezonul rece, sîntem preocupați să atragem un număr cît mai mare de femei la realizarea de cusături, covoare, împletituri de răchită și rafie, a u- nor articole de croitorie etc., precizează președintele. Astfel, unitățile noastre vor putea să-și realizeze sarcinile sporite prezen- tînd pe piață cantități tot mai mari de articole cerute de populație". (Constantin Căprarul.în fotografie: o secție a cooperativei „Confecția".

în confruntare:

Abuz 
nepenalizatCităm dintr-o scrisoare sosită din Brașov : „Noi, un grup de angajați ai întreprinderii „Metrom", sîntem foarte nemulțumiți de atitudinea sindicatului nostru, care nu a luat nici o măsură, cu toate că am făcut sesizări și la alte foruri locale, privitoare la reținerea din remunerație, automat, a unei sume de 10—15 lei lunar. Banii se rețin pentru echipa de fotbal, care a căzut în «C», și situația durează de mai bine de doi ani...".Tinînd seama de gravitatea faptului, în repetate rînduri sever criticat, redacția a trimis scrisoarea Consiliului județean al sindicatelor Brașov. De aici a fost îndrumată spre Consiliul municipal al sindicatelor Brașov, de unde ni s-au comunicat următoarele : a) reținerile de sume se fac prin serviciul financiar, în baza unor tabele nominale pe care sînt trecute sumele ce se rețin pentru asociația sportivă și lunile anului, fără ca tabelele respective să poarte în totalitate și semnătura angajatului (subl. ns.) ; b) nu toți cei cărora li se „rețin" respectivele sume au carnete de membru al asociației sportive ; c) cotizațiile membrilor (circa 1 000) nu sînt evidențiate in borderourile de cotizații tipărite pentru asociațiile sportive (subl. ns.) ; d) suma încasată de către asociația sportivă în cursul lunii octombrie, în acest fel, se ridică la 5 633 lei. Față de cele menționate — se arată în răspuns — „de comun acord cu factorii de răspundere din partea asociației sportive, ai conducerii întreprinderii, activul sindical va lua următoarele măsuri pînă la sfîrșitul anului 1976 : a) procurarea carnetelor de membru susținător corespunzător necesarului ; b) procurarea de borderouri pentru încasat cotizația d«

membru susținător al asociației sportive ; c) realizarea, multiplicarea și difuzarea, prin grupele sindicale, a formularelor de con- simțămînt pentru cotizația de membru al a- sociațlei sportive și a- tragerea de noi membri susținători". Asta-i tot. Ca și cum oamenii s-ar fi plîns de lipsa carnetelor și a borderourilor.Supunem spre meditație tovarășului președinte I. Străjan, semnatarul răspunsului, cel puțin trei probleme : 1) Ce măsuri s-au luat împotriva celor care, în mod a- buziv, au reținut bani pentru sport din retribuția muncitorilor 7 2) Cum s-au cheltuit sumele încasate pînă acum, tinînd seama de dezordinea găsită în evidențe 7 ; 3) Dacă și în viitor se va mai proceda, cu sau fără carnete, borderouri etc., la reținerea abuzivă a diferite sume din retribuția angajaților întreprinderii 7Pentru înlăturarea oricăror suspiciuni, considerăm necesară și intervenția consiliului județean al sindicatelor, căruia, de fapt, redacția nu i-a trimis în mod întîmplător scrisoarea spre »olu- ționare.
Drum bun 

spre Poiana în comuna Nicolae Bălcescu, județul Botoșani. localitate ce tinde spre urbanizare, există un drum spre Poiana-Flămlnzi, pe care sătenii îl consideră ca fiind foarte important. Nu numai că pe el circulă cei 600 locuitori ai satului, dar se mai află aici și două guri de exploatare forestieră, două școli, magazine, cu alte cuvinte, este un drum foarte solicitat. Aflăm însă dintr-o scrisoare sosită la redacție că, de fapt, pe acest drum se poate circula numai pe timp frumos. De cum încep ploile și vremea rea, parcurgerea drumului pe o porțiune de aproape 2 km devine un calvar, oa

menii fiind nevoiți să înoate în noroi pînă la glezne, să traverseze bălțile care stagnează pînă spre vară. Ba, cînd trebuie să treacă podul de peste pîrîul Stahna, nereparat de ani de zile, treaba se complică și mai mult. Pe pod, nî se scrie, „s-au avariat multe tractoare și căruțe, o seamă de animale s-au ales cu picioarele rupte etc.". Mai aflăm că sătenii au tot sesizat situația, ziarul județean a publica* ceva critic despre necazul lor, dar drumul a rămas tot nereparat.Consiliul popular al județului Botoșani ne-a comunicat însă, de curind, că spre Poiana drumul este acum bun. Din verificările efectuate la fața locului, se arată în răspuns, a reieșit că scrisoarea cetățenilor este justă, Iar organele locale au manifestat în ultimul timp receptivitate față de semnalul lor critic. Astfel, prin contribuția în muncă, cu participarea cetățenilor din ambele comune învecinate — N. Bălcescu șl Flămînzi — s-au transportat și așternut pe drumul în cauză 130 mc piatră pe o distanță de circa 2 km. S-au început și se e- xecută și în prezent lucrări de amenajare a șanțurilor pe ambele părți ale drumului, în vederea evacuării apei pe timp ploios. De a- semenea, s-au execu-; tat unele lucrări de consolidare a podului, înlocuindu-se materialul lemnos putred cu piatră și tuburi din beton. Menționăm, totodată, că pe porțiunea respectivă de drum s-a extins și rețeaua electrică de joasă tensiune. în încheierea răspunsului se precizează că lucrările de împie- truire pe această arteră de circulație vor fi continuate și în anul 1977 — fiind prevăzute în plan — fapt ce va contribui în continuare la înlăturarea neajunsurilor semnalate în scrisoare.
Neculal ROȘCA

Importante cantități de deșeuri reintroduse 
în circuitul productivîn numeroase unități industriale sucevene, acțiunea de valorificare a deșeurilor se materializează pînă acum în importante rezultate. Au fost reintroduse în circuitul productiv peste 280 tone deșeuri textile, aproape 8 000 tone deșeuri de hîrtie și în jur de 1500 tone de

șeuri de sticlă. La loc de frunte In această amplă acțiune de bună gospodărire a resurselor materiale se situează colectivele de muncă din industria ușoară, combinatul de celuloză și hîrtie, industria locală și cooperația meșteșugărească. (Gh. Parascan).
(Urmare din pag. I)care dispun și care, după cum am văzut, nu prea sînt folosite. Noi le simțim nevoia.Propunerea, deși avantajoasă și pentru unii și pentru alții, n-a fost recepționată de la început cu prea mult... entuziasm. Ea a fost insă argumentat susținută din partea consiliului de control muncitoresc al municipiului de către tovarășul Victor Popescu, activist. „La un recent control s-a constatat că in schimbul doi, pe șantierele T.C.I., lucrau doar 34 de utilaje grele din cele 137 existente. Multe din ele nu funcționează din plin nici în primul schimb. Șantierul de la întreprinderea de autoturisme, de pildă — nepregătit îndeajuns pentru sezonul de iarnă — are puncte de lucru neiluminate și, de aceea, seara utilajele grele stau".Efectul unei asemenea colaborări, care presupune o mai bună cunoaștere reciprocă, spirit de inițiativă și receptivitate la solicitările partenerului, este evident : cu cheltuieli mal puține, cu dotarea existentă pe plan local se poate construi mai mult.Ca urmare, s-a hotărît acolo, pe loc, să se ia măsuri imediate pentru ca cele două consilii de control muncitoresc (de la T.C.A. și T.C.I.) să examineze împreună posibilitățile de îndeplinire concretă a propunerii făcute. Termen (stabilit de tovarășa Sabina Barbu, secretar al comitetului municipal de partid) : o săptă- mînă. S-a hotărit, de asemenea, ca plenara comitetului municipal de partid din luna decembrie, care va analiza investițiile din municipiu — industriale și civile — să se pregătească, in primul rind, pe șantiere, concentrîndu-se atenția asupra acțiunilor practice, de zi cu zi.De relevat este și faptul că observațiilor culese la fata locului li s-au spus pe nume — sincer, deschis, ca intre tovarăși.— Spuneți-ne, vă rugăm, ați vă

zut undeva pe un șantier al nostru un capăt de oțel-beton risipit 7 — a întrebat I. Rizu.Intr-adevăr, întrebarea avea un „substrat" : pe șantierele T.C.I. oțe- lul-beton nu poate fi văzut aruncat la întîmplare. în schimb, pe șantierele T.C.A. risipa de materiale, inclusiv de oțel-beton, n-a fost încă stăvilită.Esențial este că și dintr-o parte și din cealaltă asemenea observații au fost recepționate cu seriozitatea cu-

„Dacă neajunsurile persistă, înseamnă că unele organizații de partid și chiar unii tovarăși, aici de față, n-au acționat cu perseverență pentru a urmări finalitatea acțiunilor întreprinse" — remarca tovarășa Sabina Barbu.A rezultat, astfel, că este necesar să se urmărească mai perseverent, inclusiv de către activiștii comitetului municipal de partid, modul in care sînt îndeplinite hotăririle de partid pe șantiere, să se ia măsuri pentru

s-ar duce, că ei lucrează la planșetă pentru orașul lor, este și mai de neînțeles de ce se urnesc greu din birouri. De față la constatările de pe teren, ce are de spus ing. Eugen Du- mitrache, secretarul organizației de bază de la Institutul de proiectări Argeș 7 „Ne gindim la unele acțiuni comune cu organizațiile de partid de pe șantierele trustului „Argeș" ; la adunările generale ale organizației noastre vom invita reprezentanți ai constructorului și beneficiarului, ast-
De la organizație la organizație

venită. S-a căzut reciproc de acord cu însușirea unor soluții mai bune, fiecare dintre secretari gîndindu-se la discutarea in adunările de partid a acestor probleme. Așa, de pildă, din schimbul reciproc de impresii și constatări a rezultat sugestia centralizării și la T.C.A., în ateliere specializate, ca la T.C.I., a tuturor lucrărilor de armături din oțel-beton.Schimbul de opinii a condus și la concluzia întăririi muncii politice și organizatorice. în zilele documentării, la cele două comitete de partid a fost vizionat cîte un film prin care erau sever criticate aspecte de risipă și dezordine în gospodărirea materialelor, alte manifestări păgubitoare, fiind nominalizate cadrele de conducere răspunzătoare de asemenea situații. „In multe cazuri imaginile peliculei — binevenite cînd au fost prezentate — se suprapun parcă situației existente la această oră" — constata Ilie Du- mitrică, director adjunct al sucursalei Argeș a Băncii de Investiții. Adică, mai exact : am observat lucrurile, le-am și filmat (cheltuind alți banii), dar mare lucru nu s-a schimbat...

popularizarea mai intensă a experienței pozitive. Un lucru este evident : sînt locuri, ca, de pildă, pe șantierul blocului de ulei al T.C.I. de la combinatul petrochimic, unde, după cum s-a putut vedea, s-a făcut ordine desăvirșită în gospodărirea materialelor. Oricine remarcă aici panourile la care sînt popularizați maiștrii, șefii de lot care răspund de ordinea locurilor de muncă. Dacă există, intr-adevăr, mari deosebiri de la Iot la lot înseamnă că și munca este inegală.în sarcina directă a comitetului municipal stă și organizarea unor întâlniri între toți factorii chemați să contribuie la bunul mers al investițiilor și îndeosebi al „triunghiului" proiectant-beneficiar-constructor. Deși se vorbește mult pe această temă, acțiunea noastră a făcut constatarea că proiectantii din Pitești foarte rar pot fi întîlniți pe șantierele de construcții social-culturale — de cele mai multe ori numai după ce sint chemați insistent. Dacă adăugăm că Institutul de proiectări se află nu în alt oraș, ci la Pitești, că proiec- tanții sînt acasă pe oricare șantier

fel ca să cunoaștem de la sursă exigențele acestora față de calitatea muncii noastre".Cît de necesară este colaborarea permanentă a tuturor factorilor locali o demonstrează și apariția unei adevărate surprize : la T.C.A. a fost întocmită o situație cuprinzînd lucrările incluse in planul anului 1977, care nu pot fi atacate din lipsă de documentații. întrucît multe dintre acestea trebuie executate de institutul județean de proiectări, ele au fost arătate directorului adjunct al institutului. Acesta insă a rămas de-a dreptul descumpănit. Despre unele nici măcar nu aflase pînă a- tunci 1 Și sîntem în decembrie...Cu îndreptățire s-a discutat și despre aspecte ale unei colaborări mai largi, de perspectivă. Inginerul loan Vasiliu, șeful atelierului de proiectare de la T.C. „Argeș", a manifestat un viu interes față de experiența ciștigată de colegii de la T.C.I. in folosirea mașinilor electronice de calcul, solicitindu-le sprijinul pentru introducerea și la T.C.A. a metodei de programare a resurselor cu ajutorul calculatorului.

— S-ar putea face mai multe lucruri pentru ca noi, constructorii de la T.C.I. și T.C.A., cei de la grupul de șantiere de construcții și amenajări hidroenergetice „Argeș-Olt", să ne cunoaștem mai bine și să ne în- trajutorăm. tovărășește mal mult. Acționind in baza legii investițiilor, este necesar și posibil să se ia și unele măsuri pe plan central, de coordonare unitară, pentru a înlesni folosirea din plin pe plan local a mijloacelor umane și materiale de care dispunem și a nu le mai fări- mița — și-a spus părerea tovarășul Aurel Pușcașu, șef de brigadă.
★Am urmărit cu atenție intervenția fiecărui participant. Nici unul n-a stăruit asupra numeroaselor laturi pozitive pe care le-a întîlnit sau le cunoștea. Aceasta nu înseamnă că ele au lipsit. A fost o discuție de la comunist la comunist. Eficacitatea consultării, a întrajutorării reciproce dintre organizațiile de partid, dintre comuniști este, astfel, pe deplin demonstrată. De altfel, așa cum sublinia și tovarășul Valeriu Nicolescu, prim-secretar al comitetului municipal de partid, care a participat la „confruntarea" relatată mai înainte, „sarcina care a fost trasată de conducerea partidului tuturor constructorilor din Pitești și din întreaga țară de a reduce cu cel puțin 30 ia sută consumurile de materiale la o- biectivele de investiții este o sarcină care cere muncă, efort ; ea este pe deplin realizabilă. Acțiunea întreprinsă, ca și alte măsuri confirmă existența a numeroase posibilități pentru a privi chiar mai departe și a spune că baremul pe care și-1 propun constructorii pi- teșteni este de la 30 la sută în sus". „Cu cel puțin 30 la sută" și „de la 30 la sută în sus" nu reprezintă numai nuanțe ale unor afirmații, ci opțiuni, un mod comunist de a gindi și acționa.

DOLJ

Preocupări 
pentru extinderea 

și diversificarea 

serviciilorConcomitent cu eforturile depuse pentru sporirea rețelei prestatoare de servicii — numai în acest an în județul Dolj s-au deschis peste 40 de noi unități prestatoare de servicii către populație — la I.J.C.C. Dolj se acționează hotărît și în vederea pregătirii și perfecționării forței de muncă. Astfel, în cincinalul trecut s-au pregătit prin școlile cooperației de consum aproape 400 de lucrători, care au fost repartizați în cele 99 de unități comunale ale județului. Acestora li s-au alăturat in a- cest an 75 de absolvenți ai școlilor din cooperație. Pentru a- coperirea nevoilor de cadre s-au organizat și cursuri de pregătire de gradul I, la care au fost cuprinși 120 de lucrători din diverse domenii de activitate. Așa cum ne informa conducerea I.J.C.C., în acest an au urmat diferite cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale 1353 de lucrători, ceea ce a dus la obținerea unor rezultate mai bune în activitatea întreprinderii economice a cooperației de consum din județul Dolj. (N. Băbălău).
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Specialiștii recomandă:

STAREA CARTOFILOR PENTRU SĂMINTĂ
SĂ FIE PERMANENT CONTROLATĂ

Tn acest an a fost eoltă bună de cartofi mare parte, de calitate Cu toate greutățile timpul nefavorabil toamnă, cartofii au timp și însilozați în zionării populației. Pentru ca și in să se obțină o recoltă bună, au luate măsuri în vederea asigu- bazei materiale necesare și apli- întocmai a tehnologiilor de cul- recomandate de Institutul de

obținută o re- și, în cea mal superioară, determinate de din lunile de fost recoltați la vederea aprovi-1977 fost rării cării tură cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr. Tot în acest scop urmează să fie extinsă cea de-a doua cultură pe terenurile eliberate de unele plante timpurii.Alături de măsurile agrotehnice, nivelul producției de cartofi depinde, în mare măsură, de calitatea tuberculilor pentru sămînță. După cum am fost informați la centrala pentru legume și fructe, multe județe și-au procurat din toamnă toti cartofii de sămînță pentru plantările de primăvară. în județul Constanta, de exemplu, ei sînt păstrați cu grijă în silozuri care sînt controlate periodic pentru a nu se pierde nimic. De asemenea, unele cantități de cartofi de sămînță se păstrează în depozitele special construite în acest scop in județele Brașov și ceava. însă cea te a tuberculilor păstrează în silozuri acoperite cu pămînt. ridicate, rea lor ta orice efectuatea rezultat Că în unele silozuri condițiile de păstrare a cartofilor nu

Sumai mare par- de sămînță seîntrunit temperaturile sînt se impune supraveghe- atentă pentru a se evi- pierderi. Din 'controalele de centrala de specialitate

Primim un hectar de pădure 
și dăm produse valorînd

mai multe hectare11Chiar dacă relația din titlu nu este strict matematică, ea nu este departe de realitate, dacă ținem seama de rezultatele tot mai mari pe care le obține colectivul de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Sighetu Marmației în valorificarea superioară a masei lemnoase. Aici, activitatea în actualul cincinal se desfășoară sub semnul luptei pentru creșterea și mai substanțială a valorii produselor realizate din fiecare metru cub de masă lemnoasă, concomitent cu o nouă dezvoltare Intensă a capacităților de producție.Formulind această principală caracteristică a procesului de producție din fabricile combinatului sighetean, directorul acestuia, tovarășul Gheorghe Griinștein, ne spunea că saltul calitativ la care s-a angajat colectivul cu toată răspunderea va avea ca rezultat obținerea unor produse cu un înalt grad de prelucrare și finisaj, propriu mobilei de artă, prin valorificarea superioară a acestei mari bogății a județului — căreia i se conferă valoarea metalului nobil.Materialul lemnos — circa 130 000 mc pe an — intră în combinat sub formă de bușteni, lobde și crăci, cherestea, semifabricate din cherestea. panel, plăci aglomerate înnobilate, P.F.L., furnire ș.a. Valorificarea superioară a acestei mase lemnoase, reducerea consumurilor specifice. în- magazinarea in fiecare produs a unei valori de cîteva ori mai mare decît aceea cu care a intrat materia primă în procesul de producție, precum și reintroducerea în circuitul de fabricație a deșeurilor înseamnă, de fapt, înnobilarea lemnului.— Esențiale sînt — după părerea inginerului-ș?f al combinatului, tovarășul Gheorghe Iancu — eforturile colectivului de a înfăptui cu forțe proprii angajamentul asumat, fără investiții suplimentare, prin participarea conștientă și tot mai responsabilă a fiecărui lucrător.Ce anume s-a întreprins în acest scop ? în primul rînd, se stăruie ca In structura producției combinatului să crească ponderea acelor sortimente, cu deosebire a mobilei stil, care asigură o valorificare superioară a lemnului. De asemenea, produsele noi sint proiectate în soluții constructive care permit reducerea consumurilor de materii prime și folosirea pe scară tot mai largă a înlocuitorilor. De pildă, prin utilizarea panourilor cu canturi furniruite în locul celor bordurate se diminuează consumul de cherestea de fag la 1 000 de garnituri de mobilă „ILVA" cu circa 57 la sută. Programul „SIGMAR" — cu mai multe 
piese fi cu posibilități multiple de 

sint corespunzătoare. Mai ales în diferite unități agricole din județul Covasna s-a constatat creșterea temperaturii în silozuri și apariția unor focare de mucegai. Această situație se datorește faptului că sortarea nu s-a făcut cu destulă răspundere, au fost depozitați cartofi umezi, sistemul de aerisire nu funcționează bine, iar stratul de pămînt
® Verificarea la 2—3 zile a temperaturii din silozuri 
® Măsuri pentru asigurarea unei bune aerisiri • Sor
tarea tuberculilor acolo unde se constată focare de 

încingere

este prea gros față de temperatura ridicată din această perioadă. Organele de specialitate și conducerile unităților agricole au datoria să a- plice măsuri tehnice adecvate care să asigure buna păstrare a cartofilor de sămînță, să fie făcut totul pentru a se înlătura orice pierderi. Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr Brașov a făcut o seamă de recomandări în legătură cu păstrarea cartofilor de sămînță.Cea mai mare atenție trebuie acordată cartofilor de sămînță păstrați în silozuri acoperite cu pămînt. Este necesar ca la 2—3 zile să fie controlată temperatura din interior prin introducerea termometrului-sondă în mai multe puncte, direct în masa tuberculilor și nu în gurile de aerisire. în cazul în care această temperatură depășește 8 grade, înseamnă 

lmbinare — tot într-o astfel de soluție a fost elaborat nu de mult, în scopul valorificării mai bune a lemnului.Neîndoielnic, la creșterea valorii produselor realizate dintr-un metru cub de masă lemnoasă a contribuit și utilizarea, în scopuri productive, cu eficiență economică sporită, a deșeurilor lemnoase, pe baza unor inițiative muncitorești, fiecare categorie de stabilit aici forme de perioară în elemente produse nenominalizate, in materie
Astfel, pentru rămășițe s-au valorificare su- de mobilă sau

Experiența colectivului 
de la C. P. L.

primă pentru fabrica de plăci aglomerate, produse stratificate ori ambalaje pentru mobilă ; ca urmare, pe poarta combinatului nu mai iese nici un kilogram de material lemnos sub formă de deșeu.în ultimii 5 ani a fost redusă la jumătate cantitatea de lobde ce intră in structura plăcilor aglomerate. A- ceastă imensă cantitate de lobde se înlocuiește cu deșeuri provenite din prelucrări, care au o valoare de 3 ori mai mică decît lobdele. în 11 luni din acest an au fost economisiți pe această cale, numai Ia fabrica de plăci aglomerate, 25 656 mc de lemn, în timp ce alți 7 700 mc au fost economisiți prin valorificarea deșeurilor in elemente de mobilă și produse nenominalizate, ceea ce în final înseamnă de fapt cruțarea citorva zeci de hectare de pădure.Eforturile colectivului combinatului pentru îndeplinirea acestei importante sarcini încredințate economiei forestiere de către conducerea partidului se reflectă limpede în rezultatele obținute în întrecerea socialistă, în ridicarea la peste 3 618 lei a valorii produselor realizate in 11 luni din acest an din fiecare metru cub de material lemnos, mai mult decît aproape 1 000 lei în urmă cu 5 ani.Comunicîndu-ne aceste cifre, tovarășul loan Bilaniuc, șeful plat- 
cu aproape 300 lei anul trecut și cu peste nivelul atins

că există focare de infecție. De aceea tuberculii atacați vor fi îndepărtați prin sortare. De asemenea, se vor face guri de aerisire suplimentare pe coama silozurilor prin înlăturarea pă- mîhtului pînă la stratul de paie și vor fi deschise gurile canalelor de aerisire. în zilele fără precipitații și cu temperatură peste zero grade se poate recurge chiar la des-

este sor- ata- evo-
coperirea coamei silozului. în cazul silozurilor cu porțiuni infectate necesar să se treacă imediat la tarea și înlăturarea tuberculilor cati. După aceea se va urmări___luția temperaturii, iar dacă aceasta rămîne ridicată, se vor face guri de aerisire suplimentare, se vor deschide canalele de aerisire pină cînd temperatura va scădea. Toate măsurile ce se recomandă în vederea păstrării cartofului de sămînță în silozuri urmăresc ca temperatura din masa de tuberculi să nu depășească pe aceea a aerului de afară cînd aceasta este peste +5°C și să se păstreze la 2—4°C cînd temperatura exterioară este sub 0°C.în cazul păstrării cartofului sămînță în pivnițe, bordeie sau spații amenajate, se vor face troale săptămînale, urmărindu-s« 

de alte con-

formei sighetene, președintele consiliului de control muncitoresc din combinat, a făcut și precizarea că întregul colectiv analizează. în prezent, noi posibilități în vederea depășirii și a acestui nivel, că studiile ce se întocmesc vizează diversificarea gamei de produse și, în primul rînd, a celor cu un înalt grad de prelucrare.— în momentul de față, a adăugat șeful platformei, în urma unei analize pe care am întreprins-o, s-a demonstrat că avem posibilitatea ca, la produsul mobilă corp, de pildă, valoarea dobindită de lemnul folosit să atingă de pe acum 12 000 lei pe mc de masă lemnoasă.Oamenii muncii din combinat dispun și de alte resurse în vederea folosirii cu maximă eficientă a materiei prime lemnoase. Este oportună, bunăoară, o preocupare mai stăruitoare pentru lărgirea gamei de mobilă modernă, multifuncțională, modulată, a mobilierului rustic românesc sau specific altor țări, a mobilei de epocă, a celei curbate, a mobilei stil și a celei de artă (aici se află în construcție o fabrică de mobilă de artă, iar în combinat funcționează un atelier cu acest profil) care conferă valori superioare fiecărui centimetru cub de material lemnos. Introducerea unor tehnologii de fabricație care să permită extinderea folosirii înlocuitorilor nu se ridică încă la nivelul posibilităților ; tot așa, mai există rezerve nefructificate la croirea combinată a pieselor și execuția lor la dimensiuni fixe, pentru reducerea consumurilor. Se ridică, totodată, necesitatea utilizării cu mai mult curaj a înlocuitorilor din mase plastice, creării unor secții cu acest profil care să producă ornamente, accesorii și alte elemente de mobilă. Extinderea tehnologiilor moderne la fabricarea mobilei stil și de artă — mecanizarea unor operații de sculptură, intarsii și ornamente — ar contribui în mod determinant la atingerea unei valori superioare celei de acum pentru fiecare metru cub de masă lemnoasă, dar și la realizarea unor produse cu performanțe titive pe orice piață externă.Toate acestea sint obiective tare ale întrecerii socialiste desfășoară în combinatul sighetean, sub conducerea comitetului de partid, a organizațiilor de partid din fiecare secție — obiective care, în anul viitor, vor stimula și mai mult energiile și capacitățile creatoare ale colectivului.
Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scinteii" 

compe-priori- ce se

temperatura din aer și din masa cartofilor. Pentru efectuarea acestor observații se va evita să se calce direct peste masa de tuberculi, folosin- du-se în acest scop scînduri de acces. Prin treceri repetate peste tuberculii de cartofi se produc multe răniri, mărind mult posibilitatea de infectare a tuberculilor. Temperatura din masa de tuberculi trebuie să fie apropiată de cea a mediului ambiant. In cazul în care această temperatură depășește cu 6°C pe cea a mediului din jur, înseamnă că există focare de infecție. în acest caz se va trece la îndepărtarea cartofilor atacați, prin sortare. Este necesar ca manipularea tuberculilor în timpul sortării să se facă cu multă atenție, deoarece la temperaturi scăzute rezistența lor la vătămări și boli este mai mică, deci șansele producerii unor infecții noi sînt mult mai mari.
★Este în interesul unităților agricole cultivatoare de cartofi, al economiei țării ca tot materialul de sămintă să fie păstrat cu cea mai mare grijă, evitîndu-se orice pierderi. Organele și organizațiile de partid, comandamentele conducerilor unităților verifice cu răspundere cum trează cartofii de sămînță, plice măsurile recomandate cialiști acolo unde situația Trebuie cartofi de sămînță de cea mai calitate și în cantități îndestulătoare, astfel încît în 1977 să se obțină recolte mari la această valoroasă cultură.

locale au datoria să ceară agricole să se păs- să a- spe- cere. avea bună
de o făcut totul pentru a

Ion HERȚEG

I.J. I. L-DÎMBOVIȚA

Se extinde 
nomenclatorul 
de fabricațiePentru început, o scurtă precizare : întreprinderea județeană de industrie locală Dîmbovița are opt ramuri industriale și exportă produsele sale în 14 țări, printre care Austria, R. F. Germania, Grecia, Franța, Italia, Olanda, Spania. Reprofilarea producției și instalarea unor noi linii tehnologice au dus la fabricarea unor produse complexe, într-o gamă ce depășește cîteva sute de tipodi- mensiuni — spune inginerul Lon- gin Diaconescu, directorul întreprinderii.Și, într-adevăr, I.J.I.L. Dîmbovița a asimilat în ultima vreme 265 de produse noi, din care 105 bunuri de consum. De o bună apreciere se bucură dor- . mitoarele „Dîmbovița" 1 și 2, bucătăria „Ileana" și biblioteca „Bucegi", cu linii moderne și elemente sculptate, lăzile izoterme pentru balcoane, anvelopele și camerele velo, artizanatul din sticlă, impletiturile din răchită, lacurile și vopselele, produsele de carieră și piatră cioplită, teracotă. în acest prim an al cincinalului, fabricile mixte ale I.J.I.L. au avut de realizat, în comparație cu 1975, un volum sporit de producție. Fabrica mixtă „Valea Ialomiței", de exemplu, a raportat îndeplinirea planului de producție pe acest an încăj din primele zile ale lunii decembrie. Nomenclatorul său de fabricație s-a îmbogățit în acest an cu încă 25 de produse, din care 11 bunuri de consum destinate fondului pieței. Rezultatele fabricii din Pucioasa, ca și ale celorlalte din Tirgoviște, Găești și Titu au dat posibilitatea I.J.I.L. Dîmbovița să realizeze producția globală și producția- marfă planificate pe acest an cu un avans de 29 și, respectiv, 49 de zile. Cu un avans de aproximativ 10 zile va fi realizat și planul de export pe acest an. (Constantin Soci). In fotogra

fie: un aspect de muncă la o nouă linie tehnologică a întreprinderii.

J .: X z Ai-Uf

SIBIU ; o nouă și modernă fabrică de nutrefuri combinateO mare parte din furajele necesare zootehniei județului Sibiu, ca și unor unități, cooperatiste și de stat din județele apropiate este asigurată de noua și moderna Fabrică de nutrețuri combinate din Sibiu. Respectarea graficelor de livrare a materiei
Fruntașii au regăsit

drumul fruntașilortura de specialitate nu ne-a oferit prea multe date. Am pornit practic de la zero, cercetarea fiind integral originală. Acum, combinatul nostru poate asigura industriei termoener- getice un produs deosebit de eficient în combaterea eroziunii la cazane.De aceeași atenție s-au bucurat și sortimentele încadrate în grupa produselor de mic tonaj, mult solicitate de economia națională.. Iată cîteva-: biocizii utilizați la distrugerea microorganismelor din apele de răcire, intermediari pentru industria farmaceutică și de coloranți, piese prelucrate din teflon — un material plastic extrem de rezistent în medii corozive. Roadele sînt acum pe măsura eforturilor depuse.'La combinatul din orașul Victoria s-a reușit o adevărată performantă : introducerea în fabricație în cursul acestui an a nu mai puțin de 40 de produse noi, in paralel cu 'unii furnizori de

Colectivul Combinatului chimic din orașul Victoria s-a numărat ani de-a rîndul printre fruntașii ramurii, ai județului Brașov. „Sînt oameni harnici, pricepuți, care își îndeplinesc în mod exemplar sarcinile" — erau cuvintele prin care se caracteriza activitatea lucrătorilor din combinatul de la poalele Făgărașului. Dar, din fruntași ai ramurii, chimiștii din Victoria s-au situat în 1974 și 1975 în postura neinvidiată de... restanțieri, rămînînd datori economiei naționale cu un volum important de produse chimice.— La această situație, ne spunea Inginerul Gheorghe Pria, șefulservi- ciului plan-dezvoltare. s-a ajuns din mai multe cauze. Hotărîtoare au fost însă două : neintrarea în producție la termenul stabilit a noii fabrici de metanol și situarea sub „plan" la un sortiment cu pondere — rășini turanice pentru turnătorii, datorită nerespec- tării contractelor de materii prime ai combinatului. Deficiențele altora umbreau, astfel, într-o măsură și activitatea noastră.Dar ceea ce fră- mînta mult putui lectiv, tor. faptul, că anul 1976 nu oferea nici el garanții că planul va fi realizat integral, înt.rucît unele dintre greutățile întîmpinate în trecut persistau. Ce trebuie făcut ? „Rămînem în continuare restanțieri. avînd acoperirea justificărilor obiective, sau găsim prin priceperea și hărnicia noastră soluțiile ?“ Acestea erau întrebările pe care și le puneau factorii de răspundere ai combinatului. Hotărîrc.a colectivului era fără echivoc : planul pe primul an al cincinalului trebuie realizat ! Cum ? Răspunsul urma să-1 dea prin fante.Acum, cind ne aflăm în ultima lună a anului, se noate afirma că răspunsul chimiștilor din orașul Victoria nu s-a lăsat mult timp așteptat. Și a fost un răspuns ferm, chibzuit, care a confirmat maturitatea colectivului de aici, hotărîrea lui de a face totul pentru ca întreprinderea să redevină unitate de frunte, reprezentativă a chimiei românești. Dovada : în 11 luni, la Combinatul chimic din orașul Victoria s-a realizat o producție industrială suplimentară în valoare d? circa 22 milioane lei, acest spor concreti- zindu-se în produse chimice de mare însemnătate pentru economia națională.Analizînd retrospectiv modul în care s-a acționat pentru a se realiza revirimentul dorit, ajungem la concluzia că meritul ccl mai de preț al acestui harnic și talentat colectiv a constat în faptul că, pentru a ieși din situația în care se afla, el a mizat nu pe „ajutorul" ministerului, așa cum uneori se mai întîm- plă, in sensul recurgerii la anumite artificii, la diminuarea sarcinilor de plan, ci s-a bazat pe propriile lui forțe. Pentru a compensa nerealiză- rile care urmau să se înregistreze 

și mai ------------------------la înce-acestui an întregul code la muncitor Ia direc- pe comuniștii de aici, era

prime de către întreprinderea de valorificare a cerealelor și plantelor tehnice constituie o garanție în plus pentru bunul mers al activității a- cestei unități. Numai de la începutul lunii decembrie, de pildă, a asigurat fabricii de nu-I.V.C.P.T.
• •

în continuare la unele sortimente, în combinat s-a trecut la fabricarea unor produse noi, solicitate de economia națională sau la export, in același timp sporind producția sortimentelor cu desfacere asigurată. Un alt merit al chimiștilor din Victoria, al organizațiilor de partid din combinat este acela că au știut să-și mobilizeze întreaga energie pentru a transpune în viață programul de măsuri clar, bine gindit, întocmii încă din trimestrul trei al anului trecut. Mobilizarea tuturor forțelor, valorificarea gîndirii tehnice proprii, reconsiderarea întregului mod de folosire a capacităților de producție, de aplicare a tehnologiilor de fabricație, de punere în valoare a rezervelor interne au avut drept efect sporirea substanțială a capacităților de producție, trecerea la fabricarea unor produse noi. Această acțiune s-a desfășurat într-o luptă acerbă cu timpul ; sarcinile ce re
De la restanțe, chimiștii din orașul Victoria au ajuns 
să-și depășească planul, să realizeze noi sortimente 

necesare economiei naționale

veneau fiecărui compartiment din combinat nu erau simple. Tenacitatea, înalta conștiință revoluționară a comuniștilor au făcut posibil ca timpul de elaborare și transpunere în practică a unor tehnologii noii sau de execuție a unor instalații, sa fie redus substantial, fără a se face însă rabat la calitatea lucrărilor. Iată un exemplu concludent, relatat de inginerul Iosif Gros, șeful serviciului de cercetare științifică din combinat :— Realizarea rășinii fenolit, destinată înlocuirii rășinilor turanice — care se importau — folosite la confecționarea formelor și miezurilor de turnare, a durat practic trei luni. Pe lîngă timpul foarte scurt în care s-a elaborat și s-a transpus în fabricație tehnologia, nu trebuie uitat și faptul că noul produs se obține cu materii prime din țară. Valoarea economiilor care se realizează pe această cale se ridică Ia aproape 50 milioane lei valută anual. Meritul principal revine in acest caz cercetătorilor Jurgen Stenzel și Viorica Farcas, care au elaborat tehnologia de fabricație.Cu aceeași operativitate s-a acționat și în cazul altor produse noi, cum ar fi rășina utilizată ca liant la confecționarea xitate ridicată fenoformice și dice, fenolice cele mai diverse sectoare ale economiei naționale. Succese notabile s-au obținut și în domeniul schimbătorilor de ioni și, în special, al celor macroporoși, realizați cu materii prime din tară. A fost simplu ?— Lucrările de cercetare, la care, alături de colectivul nostru a participat și inginerul Ion Florea de la I.C.P.R. Ploiești, ne relata inginerul Virgil Dorin Pascu, adjunct al șefului compartimentului de cercetare, au fost anevoioase, dificile. Litera- 

formelor de comple- din oțel, sau rășinile ureofenolformaldehi- și altele folosite în

Ziua de azi să fie mai bogată
în realizări decît cea de ieri
(Urmare din pag. I)tuirii obiectivelor actualului cincinal pe ansamblul economiei.Concluzia practică ce se desprinde este limpede : în activitatea productivă, în nici o întreprindere nu pot fi admise incetiniri de ritm. Așadar, fie că este vorba de unități cu planul anual îndeplinit sau întreprinderi cu restanțe, ritmul de producție din aceste zile de sfîrșit de an trebuie să se ridice la nivelul maxim al posibilităților. Calculele arată că, în medie, în fiecare zi, pină la sfirșitul anului, trebuie să se realizeze o producție globală industrială de peste 2 miliarde de lei. Cerința primordială este de a asigura înainte de toate realizarea producției fizice, in structura sortimentală și calitativă planificată. în acest scop trebuie concentrate eforturile fiecărui colectiv, trebuie făcut totul ca fiecare oră, fiecare minut să fie folosite din plin, cu înalt randament. Prezenți, în aceste zile, în întreprinderi, specialiștii din centrale și ministere, activiștii de partid au datoria de mare răspundere de a sprijini nemijlocit consiliile oamenilor muncii și organizațiile de partid în solutionarea operativă a tuturor problemelor care condiționea- ■ ză buna desfășurare a activității, să urmărească zilnic cum se realizează programele de producție și sarcinile de export la toate sortimentele.Desigur, realizarea în cele mal bune condiții a planului pe acest an, atingerea, încă de pe acum, a ritmu- 

trețuri combinate peste 3 000 tone porumb, urmînd că pînă la finele lunii ianuarie 1977 să mai livreze a- proape 8 000 tone. (Nicolae Brujan).înfățișăm, în fotografie, unul din compartimentele fabricii.
• • •

îmbunătățirea calitativă a celor a- flate în producția curentă. Dar, ca să poată realiza noile sortimente șl să sporească producția, colectivul combinatului a desfășurat o intensă activitate de modernizare și raționalizare a fluxurilor tehnologice. Efectele acestei acțiuni se regăsesc și intr-o creștere substanțială a productivității muncii,, indicator la. țgre s-a obținut o depășire a sarcinii stabilite cu peste 11 000 lei pe angajat.Se cuvine subliniat și un alt fapt. Feste 80 la sută din noile canacităti de producție, ca și dezvoltările realizate la instalațiile existente s-au executat prin autodotare. Lucrări de înaltă complexitate și dificultate tehrjică — instalația .de prelucrare a pieselor din teflon, cuptoarele de sintetizare, moara cu bile a instalației de suflat din aluminiu, rezervoarele de 150 mc de la nitroceluloză — au fost executate de oamenii combinatului în condiții ireproșabile, într-un timp record. S-a muncit ziua și noaptea cu o hotărîre de neclintit, fără ca cineva să-și precupețească forțele. Au existat și există dorința, mindria. ambiția ca, în ciuda unor greutăți, planul pe acest an să fie îndeplinit în mod exemplar, pentru ca acest mare și unit colectiv muncitoresc să poată raporta partidului că și-a făcut datoria și că aspiră din nou la unul din locurile de frunte în întrecere. Dacă ar fi să menționăm fie doar citeva nume ale celor care s-au evidențiat în această muncă tenace, pe oricine ai întreba în combinat ți-ar spune fără ezitare : oamenii din e- chipele conduse de. Văleanu Olaru, Llviu Bontescu, St. Brukner, Vasile Damian, inginerii Teodor Bîlborea, Vasile Puia, I. Bărbat. Dar, adăugăm fără ezitare, meritul revine fiecăruia din miile de muncitori, ingineri și tehnicieni care intră sau ies pe porțile bului, cu conștiința combinatului la ora schim- fruntea sus, avînd acum datoriei împlinite.
Nlcolae MOCANU 
Dan CONSTANTIN

rilor de producție din primul trimestru al anului viitor constituie cea mal bună pregătire a producției celui de-al doilea an al cincinalului. în a- celași timp însă, conducerile de întreprinderi trebuie să acționeze în continuare pentru a asigura pregătirea temeinică a producției viitoare, la nivelul întregului an, în toate domeniile fundamentale, începind de la programare și concepție și pînă la aprovizionare și desfacere.Deosebit de importantă este munca organizatorică desfășurată de organizațiile de partid, în aceste zile de maximă intensitate în activitatea productivă, pentru a avea un bun debut în producția anului viitor, a evita salturile, opririle, repornirile în diferite sectoare și a asigura o înaltă disciplină de plan în toate întreprinderile din primele zile ale anului 1977. Puternic mobilizate prin activitatea politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid, colectivele de întreprinderi sînt chemate să dovedească, zi de zi, priceperea și hărnicia lor în fructificarea la un nivel maxim a tuturor resurselor de creștere ridicare ducției. titlu de porta la sfirșitul anului îndeplinirea planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi, asigurînd o bază trainică pentru trecerea la realizarea cu succes a sarcinilor celui de-al doilea an al cincinalului actual.

a randamentului muncii, de a calității și eficienței pro- Fiecare colectiv să-și facă un mîndrie și onoare din a ra
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Invocat de marele Eminescu, în- tr-un vers celebru, ca justițiar al unei societăți corupte, Vlad Tepeș a rămas în conștiința poporului român ca un aprig luptător pentru libertate și independentă, pentru neatârnarea țării și, în același timp, ca un făcător de dreptate ce s-a slujit de mijloace drastice pentru ca ordinea și cinstea să domnească în țara pe care o cirmuia.Cele cinci secole scurse de la tragicul său sfîrșit au creat o perspectivă în care investigația istorică i-a restituit imaginea de mare personalitate politică, diplomatică și militară. Cercetările din ultimele trei decenii, sprijinite pe folosirea exhaustivă a surselor interne și externe, dintre care unele deosebit de valoroase, intrate de curînd în circuitul științific, au trecut definitiv chipul domnului din domeniul legendei în cel al istoriei.Datele oferite de Izvoare nî-1 înfățișează pe Vlad Tepeș ca pe unul din marii voievozi ai evului mediu românesc, preocupat în interior de consolidarea autorității domnești, iar in afară, de apărarea neatîrnării tării sale.Domnia lui Vlad Tepeș — sau mai exact domniile, căci el a ocupat scaunul Țării Românești în trei rînduri (1448, 1456—1462. 1476) —se înscriu ca o etapă importantă a procesului de centralizare a statului și a luptei pentru independență, împotriva primejdiei otomane. Anarhia feudală care a succedat morțil lui Mircea cel Bătrin, sistemul ere- ditar-electiv de desemnare a domnilor creaseră în interiorul Tării Românești o instabilitate politică exploatată de inamici, în primul rînd de Imperiul otoman. Exponenți ai grupărilor boierești în conflict ajunseseră atît de puternici Incit se situau practic deasupra deținătorului domniei, redus la simplul rol de marionetă. A curma o asemenea stare care amenința tara cu falimentul politic a fost misiunea pe care Vlad și-a asumat-o in condiții deosebit de anevoioase. în slujba luptei pentru restaurarea puterii domnești, el a pus un arsenal de mijloace, între care unele dintre cele mai cumplite, pentru că — așa cum va face și în fata invadatorului străin — era perfect conștient că strășnicia acestora compensa, prin șocul psihologic creat, modestia mijloacelor de care dispunea. Tepeș n-a fost, așadar.

<■., . ..... . • \

O personalitate proeminentă 
a istoriei naționale, întruchipare 
a voinței poporului român de a trăi 

liber in vatra strămoșească 
_ _ _ _ _ J„tiranul" zugrăvit în povestirile născocite de adversarii săi spre a-1 defăima, ci conducătorul autoritar, neșovăitor în eforturile spre a- tingerea unui tel nobil — înălțarea țării. De la omul de rînd la marele boier, el i-a făcut pe toți să înțeleagă că, indiferent de starea socială căreia îi aparțineau, erau datori să asculte comandamentul tării.în efortul de a da autorității domnești o bază socială cit mai largă, Vlad a ieșit din cadrul tradițional al sprijinirii pe boierime, pentru a căuta și căpăta concursul altor categorii sociale. Măsurile luate in favoarea negustorim!! din Tara Românească pun în lumină un remarcabil 

500 de ani de la moartea lui Vlad Țepeș
simț politic, o modernitate — în raport cu spiritul epocii — a concepției de guvernămînt, care 11 așază printre marii suverani ai quattro- centului renascentist. Iarmaroacele de graniță înființate de el erau destinate să-i avantajeze pe neguțătorii dintre Carpați și Dunăre, să le consolideze poziția în concurenta pe care le-o făceau cei de peste munți.Adevărata bază populară a dobin- dit-o Tepeș in ceasul de mare primejdie, cînd armata lui Mehmed al II-lea, sultanul otoman care făcuse să se prăbușească, în 1453, imperiul bizantin, s-a înfățișat la Dunăre. Prin efectivele ei, ne-o spun izvoarele, era a doua după cea care cucerise Constantinopolul. înfruntarea avea să fie decisivă pentru destinul unui stat ce izbutise pînă atunci să se mențină stîncă în puhoi, să-și păstreze, în ciuda extraordinarei presiuni otomane, statutul de autonomie. Era această situație rodul unui îndelungat efort militar, rodul strînsei colaborări între cele trei țări românești care în anumite momente, ca în timpul lui Iancu de Hunedoara, alcătuiseră o adevărată confederație sub conducerea voievodului transilvănean ; era, în sfirșit, rodul luptei unui întreg popor — peste fruntariile politice pe care vitregia istoriei i le impusese — pentru a-și apăra ființa și libertatea. în 

această uriașă încleștare, care-1 opunea pe români unuia din cele mai puternice imperii ale timpului, s-a născut — din voința de libertate a poporului și din știința militară a conducătorilor lui — un chip de luptă pe care astăzi îl numim război popular.Ridicarea oaste! celei mari, adică a tuturor celor în stare să lupte, jertfa întregii nații făcută în folosul patriei prin crearea unui adevărat pustiu în calea năvălitorului și necontenitele atacuri de hărțuială au fost cele trei componente care au permis conducătorilor de oști români să cîștige acele mari biruințe care au salvat statele românești de la dispariție și le-au creat o faimă euro

peană. în arta acestui război, Vlad Țepeș a atins o culme care l-a făcut celebru de la un capăt la altul al Europei. în fața lui Mehmed al II-lea, domnul Țării Românești a creat un adevărat vid demografic și economic, care a făcut deosebit de dificilă înaintarea turcească : „Românul (Vlad — n.n.) — scrie un cronicar bizantin — i-a mutat pe toți supușii lui în locuri strimte de munte și in locuri acoperite de păduri și cimpurile le-a lăsat pustii și vitele de tot felul le-a minat mai înăuntrul hotarelor, iar însuși cu armata de sub el se aținea toată ziua în locuri scutite de sihle și păduri dese. Tiranul (Mehmed II — n.n.) a străbătut loc mai bine de șapte zile și n-a găsit nimic, nici om, nici cel mai neînsemnat animal și nici ceva de mincare sau de băut". Marșul oștirii otomane printr-un adevărat deșert era stînjenit, de asemenea, de absenta apei, căci spune o sursă otomană, „nu se găsea nici o picătură de apă pentru potolirea setei", în timp ce „arșița soarelui era așa de puternică incit pe veșmintele de zale ale gaziilor (soldaților — n.n.) se putea face chebab".La această tactică tradițională, Vlad a adăugat o minuire perfectă a metodelor războiului psihologic. Printre ele se numără vestitul atac de noapte (iunie 1462) dat împotriva 

taberei sultanului, scăpat de moarte prin simpla întîmplare. Adine demoralizată, sleită de lipsuri, armata invadatoare se îndrepta spre capitala unei țări, al cărei teritoriu putea fi cucerit, dar al cărei popor nu se lăsa îngenuncheat. Tîrgoviștea pustie primea intre zidurile ei un cuceritor care era. de fapt, un învins. Căci acolo, în marginea orașului, un spectacol înfiorător avea să spulbere și ultima nădejde de biruință a năvălitorilor ; vestita pădure de țepi în care atîrnau cadavrele slujitorilor Porții ce încercaseră să-1 prindă prin vicleșug pe domn cu un an mai înainte. Sultanul însuși trebuia să recunoască în fața acestei priveliști de groază „că nu poate să la țara unui bărbat care face lucruri așa de mari șl, mai presus de fire, Știe să se folosească așa de domnia și de supușii lui. Mai spunea — continuă cronicarul bizantin — că acest bărbat care face astfel de isprăvi ar fi vrednic de mai mult". Retragerea sultanului, precipitată șl dezordonată. vădea eșecul acestei mari campanii, Doar prin uneltirile perfide ale boierilor din Țara Românească și ale Curții de la Buda a putut fi înlăturat din scaun viteazul domn.Cînd, după 14 ani a revenit, cu sprijinul lui Ștefan cel Mare, la domnia Țării Românești, Vlad Țepeș a continuat neabătut politica de apărare a neatîrnării țării căreia îi închinase toate forțele sale. în lupta pentru întărirea statului și pentru independenta lui a pierit tragic, la datorie, acest brav între bravi.Vlad Țepeș se numără printre figurile de excepție care alcătuiesc panteonul unui neam. Prin concepția sa politică, prin abilitatea diplomatică și prin marile însușiri militare, Vlad a însemnat, în cei cîțiva ani de domnie, istoria poporului său. Peste gloria episodului pe care el îl reprezintă în istoria națională, Vlad dă și o mare lecție politică : dragostea de țară, atașamentul față de marile valori ale neamului, reprezintă o forță materială capabilă să stăvilească și dezlănțuirea celor mai mari puteri Este acesta temeiul respectului și iubirii cu care poporul a înconjurat întotdeauna figura lui, simțăminte deosebit de vii și la împlinirea a 500 de ani de la jertfa sa.
Locotenent-colonel 
Constantin CAZANIȘTEANU

Invitație la munte â 
și la mareDupă cum am fost informați, în luna decembrie, oficiile județene de turism și întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București asigură cazarea in numeroase stațiuni. Pentru o- dihnă : la Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Bălvânyos, Borșa, Bușteni, Izvoarele, Lacul Roșu, Păltiniș, Stîna de vale, Tușnad. Pentru cura balneară : la Bor- sec, Călimănești, Căclulata, Her- culane, Malnaș, Pucioasa, Sova- ta, Slănic Prahova, Slănic Moldova, Singeorz, Tușnad, Eforie Nord și Mangalia. Tarifele pentru cazare și masă în hotelurile balneare din stațiunile Sovata, Herculane, Călimănești și Tușnad. față de tarifele din sezonul de vară, sint reduse în această perioadă cu 30 pînă la 50 la sută. Cei ce poposesc în această perioadă în stațiunile amintite beneficiază de importante reduceri de tarife la cazare, masă, la transportul C.F.R. și I.T.A. în aceste stațiuni, precum și în alte localități sau zone pitorești din tară, O.J.T.-urile și I.T.H.R. București organizează excursii corespunzător preferințelor soli- Citanților.

In fotografie: Hotelul Ciucaș 
din Tușnad, |udețul Harghita, 

in mantia sa de zâpadâ

tv
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „In fiecare seară 1* 

ora 11“ — producție a studiourilor 
„Mosfllm".

12,15 Aplauze pentru români. Discul de 
aur. Ansamblul folcloric „Mara" al 
Casei de cultură din Sighetul Mar- 
mațlel a participat anul acesta la 
festivalurile internaționale de la 
Fribourg (Elveția) și Dljon (Fran
ța), obținînd marile premii „Discul 
de aur“ și „Colierul de argint".

12.35 Telex.
12,40 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză, 
17,00 Telex.
17,05 Mult e dulce, o O operă funda

mentală a culturii române : Etlmo- 
loglcum Magnum Romanlae (voi. 
I—III), de Bogdan Petrlceicu Has- 
deu a „Sărăcia" de B. P. Hasdeu 
în Interpretarea unor soliști de 
folk.

17.25 Pentru sănătatea dv.
17.35 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

grlcultură.
18,05 Hochei : Cehoslovacia — Suedia. 

Transmisiune de la Praga.
10,05 Telecronica pentru pionieri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „o scrisoare 

pierdută" de I. L. Caragiale. Spec
tacol înregistrat la Teatrul Națio
nal „Vaslle Alecsandrl" din Iași.

22.30 Vedete internaționale.
22,50 Telejurnal.

PROGRAMUL n
20,00 Eroi îndrăgiți de copil : HeldL
20.25 Un fapt văzut de aproape.
20,45 Armonii intime.
21.30 Telex.
21.35 Cartea imaginilor.
22,10 Dulce Românie — documentar des

pre frumusețile turistice ale țării. 
Producție a Studioului cinemato
grafic „Al. Sahia".

„Republica din67 de zile de rezistență eroică a partizanilor sîrbi și croați pentru a păstra în miinile lor, în plină încercuire fascistă, un teritoriu cu greu eliberat : Republica din Uiice. 67 de zile și de nopți, evocate cinematografic într-un episod din zguduitoarea e- popee a poporului care și-a cucerit victoria cu prețul unor neînchipuite jertfe.De peste trei decenii, cinematograful iugoslav reconstituie, în cea mai bună tradiție realist-documenta- ristă, curajul și abnegația partizanilor care s-au ridicat, cu o forță incredibilă, împotriva ocupanților fasciști. Și totuși parcă de fiecare dată redescoperim cu emoție și încordare, cu adîncă stimă, bravura acelor momente. „Acestor" momente — îți vine a spune, într-atît de direct te aduce în mijlocul evenimentelor vremii noul film bazat pe documente, film alternînd inteligent imaginea de front cu reconstituirea în spiritul strictei realități. Iată aspecte din jurnale cinematografice devenite istorie î fostul rege al Iugoslaviei fugit, decretînd, din exilul confortabil, că-și va ajuta poporul să alunge ocupantul. Și iată-i pe cei care au inițiat concret mișcarea de rezistență și

eliberare a țării, comuniștii, în frunte cu Iosip Broz Tito, eforturile lor de a realiza, pe deasupra tuturor diferențelor politice, o largă înțelegere cu toate forțele politice de atunci, în vederea imperativului major : alungarea cotropitorilor naziști. Și iată — în cîteva secvențe, în parte filmate a- tunci, și păstrînd „patina" alb-negrulul, parte reconstituite în culori sobre, potrivite ambianței — tergiversările partidelor na- ționalist-burgheze, trădarea lor și trecerea de partea ocupanților, stirnirea bandelor de cetnici la acte criminale împotriva partizanilor. Cetnicii incendiază' satele, spînzu- rînd partizanii, îngrămădesc copiii și bă- trînii într-o biserică de lemn căreia îi dau foc. Momente impresionante ce justifică mînia populației împotriva bandelor naționaliste și însuflețirea cu care pînă și copiii de școală sau veteranii altor războaie iau arma în mînă. Un cîntec stîn- gaci intonat, dar din inimă, de o tînără țărancă la un miting improvizat devine seînteia ce aprinde o sală întreagă, transfor- mînd-o într-o brigadă de voluntari. Din zeci de asemenea secven- te-detalii filmul aduce 
in prim-plan ideea

Uzice“concretă a unității de acțiune dintre comuniști și popor, unitate care a asigurat victoria asupra fascismului, a decis soarta războiului.Din fluxul amplu al narațiunii, al scenelor de luptă, regizorul Zifca Mitroviă desprinde portrete edificatoare : Bora, comandantul grupului de partizani, logodnica lui, învățătoarea din Uiice (impresionantă poveste de dragoste, amîna- tă de război); bătrinul brutar pentru care cauza comunistă însemna la acea oră: pîine pentru popor, gloanțe pentru inamic; părinții ce-și pierd u- nicul fiu ucis de cetnici, în aceeași zi în care, dimineața, urmăriseră cu nespusă duioșie primul bărbierit al copilului lor. Momente foarte simple și adevărate ce alcătuiesc substanța emoțională a acestui film care, pe deasupra suflului său tragic, prefigurează nota de încredere în ziua de mîine a Republicii.Filmul se încheie cu un plan optimist întregit de istorie : pe zidul primăriei din teritoriul iarăși ocupat de fasciști, un partizan din coloana refugiată a scris „Ne vom întoarce !“. Legămînt pe deplin ținut de bravul popor iugoslav.
Alice MANOIU

Expozifia de carfeSala de expoziții a Institutului de arhitectură „Ion Mincu" din Capitală găzduiește, în această săptămînă, o Expoziție de cărți din producția editurilor italiene In perioada 1970—1975. Expoziția este deschisă sub egida Institutului italian de cultură și a Bibliotecii centrale universitare din București și înmănunchează o selecție de circa 2 000 de titluri, din cele mai diferite domenii de preocupări — știință, artă, literatură, filozofie.Expresie a bunelor relații existente între România și Italia, a interesului cu care o- pinia publică italiană urmărește activitatea neobosită a conducătorului partidului și statului nostru, in producția italiană de carte filozofică din ultimii ani s-au situat, la loc de frunte, scrieri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. în expoziție sînt prezentate volumele din seria de „Scriti sceltl" publicate de „Edizioni del Ca-

lendario", volumul „România pe calea spre socialism și în lupta contra imperialismului". De asemenea. „Editori riuniti" prezintă lucrări consacrate unor momente importante din istoria poporului nostru, a partidului comunist și a mișcării muncitorești din țara noastră.Deosebit de bogat este standul rezervat literaturii beletristice. De la capodopere — reproducerea primei e- diții a monumentalei lucrări „Divina Com- media", și de la ediții ale clasicilor — Ariosto, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Foscolo, la cele mai noi apariții de prestigiu — volumul lui Eugenio Montale, distins cu Premiul Nobel pentru literatură pe anul 1975, exnoziția o- feră o imagine elocventă asupra creației artistice originale, a- supra aportului de prestigiu al literaturii italiene la patrimoniul cultural universal. Unei asemenea viziuni

italianăsubscriu și remarcabile lucrări și albume de artă, volume de critică și istorie literară, dicționare, tratate științifice și enciclopedice prezentate în expoziție.Prin volumele prezentate publicului — așa cum au subliniat, cu prilejul festivității de deschidere, Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București, și George Ciucu, rectorul Universității București — expoziția are meritul de a ilustra noi elemente despre cultura și civilizația italiană, despre progresele realizate în diferite ramuri ale științelor exacte și sociale.Expoziția oferă, în acest fel, prilejul cu- hoașterii de la sursă a creației reprezentative a unui popor de care ne leagă trainice afinități de limbă și cultură. năzuințe comune spre progres, civilizație și pace.
Florica 
DINULESCU

CARTEA PENTRU COPII

Brăilenii Iți arată clădirea teatrului, situată în piața centrală a orașului, cu deosebită mîndrie. Nu puțini dintre ei știu chiar să-ți precizeze că a fost edificată la sfîrșitul secolului al XÎX-lea, că aici au jucat personalități de seamă ale vieții noastre artistice, că aici funcționează, începînd din 1949 și pînă azi, fără întrerupere, un nou teatru, care azi poartă numele Măriei Filotti.Viața colectivului Teatrului municipal brăilean s-a despărțit Insă pentru o vreme de această bijuterie arhitectonică, scena, sala, clădirea teatrului fiind dezafectate în vederea efectuării unor lucrări de restaurare, în prezent, spectacolele au loc la sala clubului „Progresul" (sală cu o scenă care nu a fost gîndită pentru teatru), iar această situație de excepție ne creează plăcutul prilej de a sublinia ca deosebit de meritorii eforturile și reușitele acestui colectiv artistic.Stagiunea brăileană s-a deschis cu trei premiere : „Dinu" de Radu F. Alexan
dru, „Pygmalion" de G. B. 
Shaw și „Mielul turbat" de 
Aurel Baranga.Premiera pe țară. „Dinu", de Radu F. Alexandru, a fost prezentată mai întîi în halele șantierului naval. Actorii ne-au subliniat cît de neobișnuită a fost pentru ei o asemenea amplasare și dte griji au avut in legătură cu succesul ei, ne-au relevat apoi interesul cu care tinerii muncitori al șantierului naval au asistat, după orele lor de program, la repetiții, și ne-au evocat

pasiunea cu care probleme artistice, dar mai ales de viață, ale acestui spectacol, au fost dezbătute de tinerii muncitori. „Dinu" se vrea o „apărare" a dreptului și de fapt a datoriei tînărului de a-și alege profesia și drumul în viață. Radu F. Alexandru scrie cu acuratețe. cu simțul sigur al situațiilor, al reacțiilor umane și de aici al replicii.

rii unor compoziții cît mai rotunde.în general se cuvine subliniat faptul că. în ciuda condițiilor particulare de creație și de „producție", nivelul artistic al spectacolelor brăilene este mai mult decit onorabil.
„Pygmalion" de G. B. 

Shaw, în regia lui Ion Di- 
nescu, permite, într-o plăcută ambiantă scenografică,

Debut de stagiune 
la Brăila

(Urmare din pag. I)îmbrățișa lumea prin fantezie. Firește, repertoriului tradițional al basmelor 1 s-au a- dăugat altele, expresii ale contemporaneității, nu mai puțin spectaculoase, îneîntarea și imprevizibilul declan- șîndu-se cu mijloace moderne. Și. desigur, nu există genuri exclusive in ofertele făcute de scriitori micilor cititori : ele merg de la povestirea realistă la cea științifico- fantastică, de la basm la epopee, de la fabulă la poemul feeric, de la parabolă la baladă.Dar nu este intîm- plător că majoritatea oamenilor de litere care au scris pentru copii au fost poeți, prin structură dacă nu prin limbaj. într-adevăr, mai mult decît prozatorii sau dramaturgii, poeții sint posesorii permanenți ai candorii, ai unei candori care nu refuză expe

riența dar care 11 refuză acesteia dreptul de a se instala ca o rutină pe trăirile lor. La alt nivel al spiralei, ei sînt cei mai apți să descopere lumea odată cu copiii, pentru că nimic nu le este mai urlt acestora din urmă decît să Ii se pară că „autorul știe totul și-i învață și pe ei". Didacticismul cu degetul arătător ridicat a do- jană ca și, la celălalt pol, versul idilic de un convenționalism săltăreț, înregistrat direct de copii sau impus copiilor de către părinți sau profesori, au, deseori, un rezultat an- tieducativ. Memorabilele stihuri ale lui Marcel Breslașu în care a- dresa o rugăminte pentru părinți, mătuși și unchi : „nu învățați copilul care-ncepe / un singur rînd pe care nu-1 pricepe / vă roagă fabulistul în genunchi 1“ — își păstrează în întregime valabilitatea. „A price

pe" înseamnă a resimți, dincolo de sunetul cuvîntului, rezonanta lui ideatică și afectivă. Cu atît mai mult cînd intervin cuvinte de amploare ca patrie, revoluție, fericire — se cuvine ca ele să nu fie „învățate pe dinafară", ci pe dinăuntru. Formula „pe înțelesul copiilor" nu implică nicidecum o exprimare rudimentară, nudă, nenuanțată, un vocabular redus, o viziune schematică.în nenumăratele In- tilniri pe care le-am avut cu marele public al micilor cititori am simțit încurajarea de a scrie pentru ei cit mai liber și mai variat, de a judeca și de a ride odată cu ei, de a mă juca și de a mă ipos- tazia, de a reînvăța, împreună cu ei, „ce e bine și ce e rău", de a visa lingă ei. și pentru ei, visele cele mai temerare și mai frumos colorate.

Tînărul autor, aflat prin piesa citată la debut, este însă lipsit de puterea de a susține, pînă la capăt, în chip convingător, pledoaria și recurge forțat la felurite digresiuni. Interesante în sine, acestea nu servesc ideea piesei.Actorii, dintre care am remarca îndeosebi pe Mi
hai Stoice seu, Gina Ni
colae (pentru jocul lor interiorizat, pentru resursele lor de dramatism), pe Dumitru Lazăr Fulga, 
Mariana Zaharia și Marile- 
na Negru (pentru jocul lor plin de naturalețe și a- devăr), conduși de Geirun 
Tino (semnatarul regiei), realizează o lectură atentă a textului, făcînd efortul tensionării șl cel al sublinierii mesajului lui, al creă-

nu lipsită de rafinament, cîteva bune și interesante evoluții actoricești : Mari- 
lena Negru (care conferă Elizei Doolittle nu numai pitoresc și nerv, ci și trăirea dramatică, zbuciumul necesar), Dumitru Pislaru (un profesor Higgins vital nonconformist, capricios — compoziție deficitară sub aspectul stilului), Gina Ni
colae (Doamna Higgins, distinsă și ironică, agreabilă și distantă, adică exact așa cum își concepuse Shaw eroina), Nicolae Bu- 
descu (Alfred Doolittle, creionat spiritual, în pastă groasă), Gh. Moldovan, Bu
jor Macrin, Marin Benea, 
Ana Crlsti, Mariana Zaha
ria ș.a.Distins la Festivalul de comedie de la Galați, pen

tru „cea mai bună opțiune repertorială", „Mielul tur
bat" de Aurel Baranga, în regia lui Marius Popescu, este o remarcabilă lectură scenică a acestei comedii satirice.Compozițiile realizate de 
Petre Cursaru (Spiridon Biserică), Nicolae Ciocoiu, 
Petre Simionescu, Grigore 
Chirițescu, Mircea Valen
tin, Ruxandra Petru, Maria 
Branea, Mihai Stoicescu ș.a. păstrează o măsură rafinată între creionarea realistă (mergînd pînă la expresive detalii psihologice) și șarja comică.Spectacolul are ritm, nerv, culoare, forța lui in- criminatorie și puterea lui de generalizare, ca și cea de a milita, în actualitate, pentru promovarea, stimularea forței creatoare a maselor, sînt reale. Perspectiva asupra lumii birocraților este nuanțată dramatic, căpătind uneori note tragice, în interpretarea lui Petre 
Cursaru, „turbarea mielului" nu mai are nimic din- tr-o inventivă farsă, ci este un act necesar de supraviețuire și apoi de înfrînge- re a „adversarului" .Debutul de stagiune la Brăila ne-a oferit un repertoriu bine ales, orientări variate, dintre care, ținînd seama de posibilitățile actuale ale teatrului, 
ideea experimentării unor 
modalități de spectacol 
mai simple, esentializate, 
mizind pe resursele inte
rioare ale actorilor si pe 
jorta lor de implicare di
rectă a publicului, ca și a 
unor noi spatii de joc este salutară.

Natalia STANCU- 
ATANASIUROMĂNIA-FILM PREZINTĂ: „SCLAVA IUBIRII"

• BUCUREȘTI. La Muzeul sa
tului din Capitală au avut loc două reușite spectacole cultural-artistice, oferite de artiști amatori : spectacolul de cîntece și dansuri prezentat de ansamblul folcloric din Horezu — Vilcea, și cel al formației de du- bași (colindători) din Hotar, județul Bihor. • OLT. La cea de-a 4-a ediție a Festivalului interjudețean de doine și balade intitulat sugestiv „Oltule ce curgi la vale" au participat 30 de concurențl din 12 județe ale țării. Noutatea acestei ediții constă în aceea că cele două faze de concurs s-au desfășurat la Stoicănești și Iancu Jianu, comune cu bogate tradiții folclorice, iar spectacolul lau- reaților a avut loc la Casa de cultură a sindicatelor din Slatina. 
• HUNEDOARA. în aceste zile, în Combinatul sidei urgie de la Hunedoara a fost difuzată foaia volantă intitulată : „Conștiința muncitorească în acțiune", editată cu sprijinul redacției ziarului județean „Drumul socialismului" și al sub- redacției voluntare a acestuia din combinat. La casa de cultură a avut loc manifestarea literar-muzi- cală pe tema „întîlnire cu poezia". Au citit din lucrările lor dedicate patriei și partidului tineri poeți hunedoreni, membri ai cenaclului literar „Poesis". • ARAD. In cadrul manifestărilor închinate împlinirii a trei decenii de la crearea 
Fondului Națiunilor Unite pentru 
copii — UNICEF, la Casa pionierilor din Arad a avut loc vernisajul expoziției „Pretutindeni trăiesc copii". A urmat un spectacol susținut de formațiile artistice ale casei pionierilor. Acțiuni asemănătoare s-au desfășurat și în localitățile Ineu, Sebiș, Chișineu-Criș, Lipova și Pecica. • NEAMȚ. Ac-

Producție a studiourilor sovietice. Scenariul : F. Gorenștein, A. Mihalkov-Koncealovski, Regia : Nikita Mihalkov. 
Cu : Elena Solovei, Rodion Nahapetov

tuala ediție a tradiționalei manifestări cultural-artistice „Șezătoare la Humulești" a debutat duminică, 12 decembrie a.c., cu un bogat program artistic omagial pregătit de către școala generală „Ion Creangă" din localitate, precum și cu vizionarea filmului „Amintiri din copilărie". • TIMIȘ. Sub genericul „Sînt suflet în sufletul neamului meu" la Timișoara a avut loc, în organizarea studioului de radio și televiziune din localitate, o seară de poezie „Coșbuc". Și-au dat concursul actori de la Teatrul Național, balerini de la Opera Română, corul Filarmonicii „Banatul" din Timișoara. „Studenții cinstesc gloria neamului" se intitulează concursul organizat de consiliul U.A.S.C. Timișoara în întîmpinarea centenarului independenței de stat a României. • CARAȘ-SEVERIN. Cu prilejul comemorării a 175 ani de la nașterea cărturarului român Damaschin Bojincă, în satul său natal, Gîrliște, s-au desfășurat o suită de manifestări, între care o sesiune de comunicări științifice la care și-au dat concursul cadre universitare și cercetători din București, Iași, Cluj-Napoca. Timișoara și Reșița. • BOTOȘANI. Teatrul de stat „Mihai Eminescu" din Botoșani a prezentat în zilele de 10 și 11 decembrie a.c. trei noi premiere : „Cantemir Bătrinul", de Nicolae Iorga, în versiunea scenică și regia lui Constantin Dinischiotu, „Zîna noastră" de I. D. Șerban, și „Recitindu-1 pe Shakespeare" de Cristian Munțeanu, în regia lui Nae Cosmescu. Cu acest prilej a avut loc un colocviu-dezbatere pe tema „Spiritul patriotic în dramaturgia lui Nicolae Iorga". o CLUJ. în cadrul manifestărilor cultural- educative cunoscute sub numele de „Seri clujene", la Muzeul de artă din Cluj-Napoca a conferențiat prof. univ. Mircea Zaciu de la Universitatea „Babeș Bolyai" despre „Revistele literar-științifice clujene". în încheiere participanții au audiat concertul susținut de cvartetul „Napoca" al filarmonicii de stat din localitate. • VASLUI. La Teatrul „Victor Ion Popa" din Bîr- lad a avut loc a treia premieră din actuala stagiune cu „Mira" de Mihai Eminescu. în curînd o nouă premieră : „Nu sîntem îngeri" de Paul Ioachim. • VÎLCEA. în cadrul unor cămine culturale — Golești, Vlădeni, Păușești-Măglași ș.a. — a fost prezentată expunerea „Ideea de unitate și independență in istoria poporului român". Au conferențiat activiști ai comitetului județean de partid și cercetători de la filiala județeană a „Arhivelor statului". e SIBIU. în prezenta unui numeros public a avut loc spectacolul de gală al noului film românesc „Trei zile și trei nopți", realizat în cea mai mare parte la Sibiu și în împrejurimi. La întil- nirea cu publicul au participat principalii realizatori, ca și numeroși localnici care au luat parte la filmări.
Corespondenții „Scînteil"
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Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALTA

Comunist și plenara Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din RomâniaLuni și-au desfășurat lucrările plenara Comitetului Central al U.T.C. și plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Plenara C.C. al U.T.C. a dezbătut activitatea politico-educativă și organizatorică desfășurată de Uniunea Tineretului Comunist în rîndul tineretului muncitoresc și a stabilit măsurile ce se impun in vederea intensificării întregii munci de educație a tinerilor din industrie, construcții, transporturi, din sfera serviciilor.Plenara Consiliului U.A.S.C.R. a a- nalizat activitatea desfășurată de a- sociațiile studenților comuniști în direcția perfecționării pregătirii practice-productive a studenților, a educării lor pentru muncă și viață.C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. au dezbătut și aprobat, în plenară comună, „Sarcinile concrete ce revin U.T.C. și U.A.S.C.R. în vederea traducerii în viață a Programului de măsuri adoptat de Comitetul Central al P.C.R., pentru aplicarea hotă- rîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul ideologic și cultural-educa- tiv".Ținînd seama de necesitatea creării tuturor condițiilor pentru o participare cit mai eficientă a cadrelor Uniunii Tineretului Comunist la elaborarea, adoptarea și traducerea în viată a hotărîrilor, pentru continua pregătire și perfecționare profesională a activiștilor U.T.C., plenara C.C. al U.T.C. a hotărît ca, în viitor, cadrele U.T.C. să lucreze, de regulă, atît ca activiști ai organizației revoluționare de tineret, cit și nemijlocit în profesia lor de bază, în mijlocul tinerilor, în unități de producție, de învățămint sau din alte domenii ale activității economico-so- ciale.Plenara C.C. al U.T.C. a hotărît să aleagă ca secretari ai C.C. al U.T.C. pe tovarășii Nicu Ceaușescu. Ioana Bratu, Constantin Boștină.In cadrul lucrărilor plenarei comune a C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. a luat cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participanții la plenara C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. au adresat, în încheiere, o telegramă

C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune ; Dind glas sentimentelor de adincă recunoștință ce animă tînăra generație a țării, participanții la plenara comună a C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R. au exprimat dragostea și atașamentul profund al tuturor tinerilor români, maghiari, germani și de alte naționalități față de patrie șl partid, față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, însuflețitor exemplu de muncă și viață comunistă, pentru grija părintească ce ne-o purtați, pentru minunatele condiții de împlinire multilaterală create tineretului.Exprimînd adeziunea totală a tineretului patriei noastre la hotărîrile recentei Plenare a C.C. al P.C.R., înțelegem să facem din Programul de măsuri privind aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii Ideologice, politice și cultural-educative propriul nostru program de luptă și acțiune pentru creșterea contribuției fiecărui tînăr, a organizațiilor noastre revoluționare, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. au analizat cu exigență activitatea desfășurată in rîndul tineretului muncitoresc, precum și principalele probleme ale perfecționării pregătirii practice-productive a studenților, stabilind măsuri concrete menite să asigure intensificarea muncii de formare comunistă, revoluționară a a- cestor categorii de tineri, să determine îmbunătățirea substanțială a stilului și metodelbr de muncă.Atașați cu toată ființa noastră politicii interne și externe a partidului, puternic însuflețiți de întreaga dumneavoastră activitate, dedicată împlinirii idealurilor și aspirațiilor de fericire, bunăstare și pace ale poporului nostru — se spune în încheierea telegramei — vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți tinerii de pe cuprinsul patriei — muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți, băieți și fete, fără deosebire de naționalitate — vor demonstra prin noi fapte de muncă și viață hotărîrea lor nestrămutată de a face totul pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

Vizita delegației de acti
viști ai Partidului Comunist 
Bulgar £ntre 7 13 decembrie, odelegație de activiști ai P.C. Bulgar, condusă de tovarășul Svetan Niko- lov, adjunct al șefului secției agitație și propagandă a C.C. al P.C. Bulgar, a efectuat o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Delegația a avut convorbiri la C.C. al , P.C.R., la Comitetul municipal București și Comitetul județean Sibiu ale P.C.R., la conducerea Academiei „Ștefan Gheorghiu1'. Oaspeții au vizitat o serie de obiective economice și social-culturale din Capitală și județul Sibiu.în dimineața zilei de luni, oaspeții au fost primiți de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Alexandru Szabo, adjunct al șefului secției propagandă a C.C. al P.C.R.In după-amiaza aceleiași zile, oaspeții au părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie.

★Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Marii Comisii a Senatului Statelor Unite Mexicane, Joaquim Gamboa Pascoe, cu prilejul alegerii sale în această funcție.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului pentru Commonwealth și al afacerilor externe al Republicii Malta, Dom Mintoff, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.

Vizita delegației de prie
tenie a poporului chinez, în cursul zilei de luni, delegația de prietenie a poporului chinez, condusă de tovarășul Ci Pîn-fei, membru al C.C. al P.C. Chinez, secretar general al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, însoțită de tovarășul Vasile Vilcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., membru al Consiliului de Stat, a făcut o vizită In județul Prahova.Oaspeții chinezi au avut prilejul să la cunoștință de succesele și preocupările oamenilor muncii, ale comuniștilor din această parte a țării, angajați cu toate forțele in dezvoltarea economico-socială a județului, în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, atît din expunerea făcută în cadrul intîlnirii care a avut loc la sediul Comitetului județean Prahova al P.C.R. de tovarășul Ion Circai, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid, cit și din vizitele întreprinse la întreprinderea „1 Mai" Ploiești și Combinatul petrochimic de la Brazi. La aceste două marj unități industriale, directorul Centralei industriale de rafinării și petrochi-. mie, Adrian Stoica, și directorul întreprinderii „1 Mai", Gheorghe Dinu, au înfățișat realizările colectivelor de muncă de aici, evidențiind, în același timp, buna cooperare între întreprinderile de profil din România și R. P. Chineză.Pe parcursul vizitei, membrii delegației chineze au fost întîmpinați cu căldură și sentimente prietenești de numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni.In onoarea delegației de prietenie a poporului chinez, primul secretar al comitetului județean de partid a oferit un dejun.La vizita în județul Prahova a luat parte ambasadorul R. P. Chineze la București, Li Tin-ciuan.

O delegație a Consiliu
lui Național pentru Priete
nie, Solidaritate și Pace din 
Sudan a £ăcut ° vizită de Priete* nie în țara noastră, în perioada 7—14 decembrie, la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii. Delegația este condusă de Abdullahi el Hassan el Khidir, membru al Biroului Executiv al C.C. al Uniunii Socialiste Sudaneze, ministru la președinția guvernului, secretar general al C.N.P.S.P.Delegația a avut întîlnlri la Comitetul județean Iași al P.C R., la Ministerul Afacerilor Externe, la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, la Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală, precum și din județul Iași.In cursul vizitei a avut loc, la sediul C.C. al P.C.R., o întîlnire între tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Abdullahi el Hassan el Khidir. Cu a- cest prilej a avut loc un schimb de informații și de vederi cu privire la activitatea și preocupările actuale ale P.C.R. și U.S.S., la dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare.

Excelenței Sale Domnului ANTHONY J. MAMO
Președintele Republicii MaltaAniversarea proclamării Republicii Malta îmi oferă plăcutul prilej de a yă transmite, în numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai călduroase urări pentru fericirea dumneavoastră și bunăstarea poporului maltez, pentru dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două țări ale noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A apărut revista „MllOCa de partîd“ nr. 12/1976Noul număr al revistei se deschide cu articolele ; „Buna desfășurare a adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri" și „Organizarea cunoașterii, aplicării și controlului înfăptuirii hotărîrilor de partid și a legilor țării".Cităm, de asemenea, din cuprins : „îndrumarea și controlul — pe coordonatele unei calități mai înalte" de George Homoștean, „Consiliul de educație politică și cultură socialistă la început de drum" de Eugenia Marincovici.

La rubrica „Invățămîntul politico- ideologic de partid", revista inserează articolele: „Lupta P.C.R. pentru apărarea intereselor supreme ale maselor muncitoare, a independentei și suveranității naționale a țării (1921- 1914)“ ; „Structura organizatorică a partidului" ; „Promovarea cerințelor legalității socialiste" ; „Perfecționarea continuă a relațiilor de producție în societatea noastră socialistă" ; „Organele superioare și locale ale partidului".

Protocol. Luni> 13 decembrie, la București a fost semnat Protocolul de colaborare bilaterală pe anii 1977—1978 dintre Consiliul ziariștilor din Republica Socialistă România și Uniunea ziariștilor din Republica Socialistă Cehoslovacă.
★In semn de cinstire a memoriei eroilor proletariatului căzuți acum 58 de ani — la 13 decembrie 1918 — în lupta pentru drepturile clasei muncitoare, luni au fost depuse coroane de flori la placa comemorativă din piața fostului Teatru Național din Capitală. Au adus, astfel, omagiul lor reprezentanții colectivelor de la întreprinderile poligrafice „13 Decembrie". „Informația". „Luceafărul", Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii", precum și numeroși pionieri.In aceeași zi au fost depuse coroane de flori și la mormintele eroilor căzuți în 1918 de la cimitirul „Reînvierea", de către colectivele întreprinderilor poligrafice „Arta grafică", „Buletinul oficial" și „Filaret".

Din punctul cel mai tnalt al Maltei pot fi cuprinse cu privirile porțiuni largi ale teritoriului acestui stat (316 kmp), format din trei insule principale — Malta, Gozo șl Co- mino — răsărite din apele calme ale Me- diteranei. Apropiat șl de Europa — doar circa 100 km îl despart de Sicilia — și de A- frica, aflată la o distanță de aproximativ 225 km, micul arhipelag maltez a fost considerat dintotdeau- na un important nod de comunicații și punct strategic, rîvnit de-a lungul istoriei de marile puteri ale vremii. Ponorul maltez a știut Insă să reziste cu bărbăție dominației străine, dobîndindu-și în cele din urmă independența națională la 8 septembrie 1964.Malta a făcut pași hotăriți pe calea deplinei emancipări după venirea la cirma țării, în 1971, a guvernului condus de premierul Dom Mintoff. Ordo-

nînd retragerea de pe insulă a comandamentului forțelor navale mediteraneene ale N.A.T.O.. denunțlnda- cordurile anglo-mal- teze inechitabile impuse tînărulul stat de fosta metropolă, noile autorități au elaborat, totodată, planuri de dezvoltare economică de sine stătătoare, care vizează extinderea sectorului industrial, dezvoltarea agriculturii. intensificarea turismului. In același cadru se înscriu proclamarea Republicii, la 13 decembrie 1974, precum și alte transformări politice și so- cial-economice de natură să lichideze sechelele lăsate de dominația colonialismului și să creeze bazele unei dezvoltări progresiste, cum ar fi instituirea controlului statului asupra băncilor, transporturilor a- eriene și maritime, mijloacelor de telecomunicații, promulgarea unei noi legislații

în domeniul retribuției și securității sociale ț.a.Intre România șl Malta se dezvoltă raporturi de prietenie șl colaborare bazate pe principiile noi de relații interstatale in interesul reciproc și al cauzei prieteniei Intre popoare șl colaborării internaționale. Un moment deosebit de important în evoluția ascendentă a acestor raporturi l-a constituit vizita întreprinsă în țara noastră, în 1971, de primul ministru al Maltei, Dom Mintoff. Intilnirile și convorbirile avute cu acel prilej au pus în evidență dorința comună de a explora și valorifica noi posibilități pentru amplificarea și diversificarea legăturilor româno—malteze, în folosul ambelor țări și popoare, al cooperării în zona bazinului Me- diteranei, al păcii și securității pe continent și în lume.
G. B.

Simbolul „Ciocîrliei" 
de aluminiu
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A apărut revista 
„PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 

Nr. 9-1976
Editura politică

Revista competițiilorEchipele noastre de volei și-au făcut intrarea cu succes în competițiile europene intercluburi. Victoriile nete, ca de altfel și calificarea în fazele următoare ale echipelor Dinamo și Rapid (la feminin) și ale echipei Steaua (la masculin), erau așteptate, pe deplin normale în raport cu valoarea adversarelor. Ceea ce au plăcut amatorilor de volei a fost scorul și felul de joc cu care campioana României, echipa de băieți a clubului Dinamo București, a cîtigat prima partidă In fața campioanei europene Dukla Liberec. Totuși, să nu ne facem cumva iluzii — puternica echipă cehoslovacă n-a cedat lupta, iar pe terenul propriu, după cum cred unii specialiști, va desfășura foarte probabil un joc superior celui arătat la București. De calități tehnice nu duc lipsă nici jucătorii, nici echipa Dinamo în ansamblu, dar, la Liberec, în meci-retur, calificarea o vor putea decide starea sufletească plină de combativitate a voleibaliștilor noștri, decizia lor foarte fermă de a cîștiga măcar un set și de a juca înverșunat pentru fiecare punct. Iar o victorie a jucătorilor bucureșteni va avea darul să întărească speranța amatorilor de volei in privința revenirii echipelor noastre în circuitul european.Deși nu face parte din aria evenimentelor internaționale voleibalistice, se cuvine să subliniem realizarea echipei ieșene Penicilina, care a încheiat prima parte a campionatului feminin cu un punctaj maxim, fără să piardă nici un set, chiar atunci cînd adversarele se numeau Dinamo sau Rapid.In fruntea clasamentului, la sfîrși- tul sezonului de rugbi, se află echipa clubului Steaua, de asemenea cu punctaj maxim. Ceea ce ne atrage atenția în acest sport — care ne-a adus destule satisfacții — este o anumită slăbire a corectitudinii, a spiritului sportiv de întrecere, atît de caracteristic rugbiului. Subscriem observațiilor critice făcute de ziarul „Sportul" pe marginea recentului meci de la Constanța dintre două echipe fruntașe, cu mulți jucători internaționali, Farul și Dinamo. Intr-adevăr. copiii care vin spre rugbi, ca și părinții acestora, trebuie să vadă numai fapte frumoase și curate, un joc exemplar și o comportare sportivă în primul rînd de la echipele fruntașe. La vremea respectivă, jucătorii vinovați de incidentele de la meciul Steaua — Sportul studențesc au fost sancționați de cluburi și de federație. In același timp, este necesar să se extindă măsurile disciplinare asupra acelora care strică puritatea jocului. încalcă flagrant regulile, lovindu-și adversarii căzuți la pă- mînt — așa cum s-a întîmplat la meciul Farul — Dinamo.S-a terminat și prima parte a campionatului de fotbal. Dinamo (cu Ef- timescu, Ghiță și Rozsnai, titulari în formație, cu I. Moldovan și Chitaru

intrați pe parcursul meciului) a smuls un punct echipei reșițene pe terenul acesteia din urmă și încheie astfel sezonul cu patru puncte avantaj. In campionatul nostru, echipele continuă să fie zmei acasă la ele ; de aceea, punctele ciștigate „In deplasare" au în general preț de decizie pentru așezarea din clasament. Din cele 153 de partide ale turului, gazdele au cîștigat 107, iar oaspeții numai 14, restul incheindu-se la egalitate. Tocmai in acest context se observă că Dinamo a obținut 50 la sută din puncte în meciurile pe care le-a jucat în afara Bucureștiului, ceea ce explică în bună măsură și poziția de lider.La patru puncte de lider se găsesc trei echipe, fiecare cu meritele ei la acest sfirșit de sezon : despre Steaua putem spune că a avut un final mai bun nu din cauza ultimelor victorii la scor, ci pentru că această formație a arătat că poate să joace intens și vreme de 90 de minute ; Universitatea Craiova s-a menținut în partea de vîrf a clasamentului, deși a cunoscut prefaceri mai mari decît oricare altă formație ; Jiul a fost buturuga mică în stare să răstoarne echipe cu pretenții. Dacă Jiul nu s-ar fi poticnit, la rindu-i, de echipa Progresul. ar fi fost chiar vicecampioa- nă de toamnă.Seriile diviziei B au, de asemenea, lideri destul de autoritari : F. C. Petrolul (12 puncte în plus față de a doua clasată), C.S. Tîrgoviște (4 p) și Olimpia Sa tu Mare (6 p).Dar nu liderii constituie problema fotbalului nostru. Se știe, că aceste e- chipe cum pun piciorul în arena internațională se transformă în codașe. Prin urmare, calitatea echipelor, a jocului pe care acestea îl practică ră- mine problema care produce dureri de cap amatorilor de fotbal.Federația de specialitate are în proiect un plan de măsuri de lungă durată, vizînd rezolvări de fond în fotbal. E de dorit însă mai multă o- perativitate pentru definitivarea a- cestui plan de măsuri pe care-1 așteaptă cu legitim interes nu numai cluburile, antrenorii și jucătorii, ci și întreaga opinie publică sportivă.Și acum, cu fața spre Cluj-Napoca. unde vineri vor începe campionatele unei ramuri ce și-a cîștigat întîieta- tea in ansamblul sporturilor noastre. E vorba, se înțelege, de campionatele de gimnastică, pe echipe, care se vor desfășura paralel cu întrecerile individuale pentru „Cupa României". Va fi deci o adevărată trecere în revistă a elitei acestui sport, mai tînăr decit oricare altul și atît de a- proape de inimile noastre. O știre din Ciudad de Mexico ne spune că televiziunea mexicană a transmis sub titlul „Nimeni ca Nadia" o emisiune cu durata de o oră consacrată triplei campioane olimpice și școlii de gimnastică feminină din România.
Valeriu MIRONESCUÎN CÎTEVA RÎNDURI• In localitatea cehoslovacă Got- waldow s-a desfășurat un concurs internațional de natație, la startul căruia au fost prezenți 146 de sportivi și sportive din șapte țări. înotătoare® româncă Carmen Bunaciu a cîștigat două probe. In proba de 103 m spate, Carmen Bunaciu a realizat timpul de l’07”6/10, fiind urmată de Mironova (U.R.S.S.) — l’03”o/10 și Kosfanova (Cehoslovacia) — 1’09”. La 200 m spate, Carmen Bunaciu a fost cronometrată în 2’25”3/10, pe locul doi clasi idu-se coechipiera sa Valerica Vlăsceanu — 2’25”4/10. O altă înotătoare româncă, Anca Miclăuș, a avut, de asemenea, o evoluție bună, ciștigînd proba de 100 m fluture cu timpul de l'05”7/10.• La Istanbul s-a disputat primul meci dintre echipa locală Eczacibasi și formația Dinamo București, con- tînd pentru turul al doilea al „Cupei campionilor europeni" la volei feminin. Voleibalistele românce au obținut victoria cu 3—0 (15—3, 15—4, 15—12).

• „Turneul campionilor" la tenis, concurs care reunește în fiecare an pe primii opt clasați in „Marele premiu F.I.L.T.", a fost cîștigat de jucătorul spaniol Manuel Orantes. în finala disputată la Houston (Texas). Orantes l-a învins în cinci seturi, cu 5—7, 6—2, 0—6, 7—6, 6—1, pe polonezul Wojtek Fibak. Partida a fost urmărită de peste 13 000 de spectatori.Manuel Orantes este al patrulea tenisman care ciștigă acest turneu, după americanul Stan Smith (1970;, argentineanul Guillermo Vilas (1974) și românul Ilie Năstase, învingător în patru ediții (1971, 1972, 1973, 1975).
o Peste 14 000 de spectatori au urmărit la Praga cel de-al doilea meci amical dintre selecționatele de hochei pe gheață ale Cehoslovaciei și Suediei. Hocheiștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 7—3 (2—1, 4—1. 1—1). în primul joc, disputat în urmă cu o zi tot la Praga, echipa Suediei cîștigase cu scorul de 3—1.

HANDBAL: „CUPA SILEZIEI1*

România — U. R. S. S. 16-13în mai multe orașe din Polonia au început întrecerile competiției internaționale feminine de handbal dotată cu „Cupa Sileziei". Șelecționata României, care joacă în grupa preliminară A, a susținut primul meci la Katowice în compania reprezentativei U.R.S.S. La capătul unui joc spectaculos, handbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 16—13 (10—7). Golurile formației române au fost înscrise de Maria Bossi (6), Geor-
DUMINICĂ ÎN_BUCEGI

Pe pîrtii — mii deLa această rubrică, în articolul „Pregătiți schiurile !“ făceam o invitație miilor de iubitori al sportului alb să pornească spre înălțimi, pe platoul Bucegilor. unde zăpada este tocmai bună pentru schiori. Duminică, iată că muntele a cunoscut din nou o adevărată avalanșă de tineri și măi vîrstnici schiori, de elevi și copii cu săniuța de pe Valea Prahovei, de turiști sosiți la sfîrșit de săptămînă în stațiune, de oameni afiați la odihnă la Sinaia, Poiana Țapului, Bușteni, Predeal. Tovarășul Ion Dinu, președintele comisiei județene de schi din Prahova, aprecia că numai pe pirtiile de la Furnica, Valea Dorului și Poiana Popicăriei se aflau mai mult de 3 000 sportivi. Toate sistemele de transport pe cablu — teleferic, telescaun, teleschi — au funcționat continuu, de dimineața pînă în amurg. Centrele de închiriere a materialului sportiv de la complexele hoteliere Montana, Cota 1400. de la cabanele Piatra Arsă, Vîrful cu Dor, de asemenea, au cunoscut un mare aflux de oameni.Iată-ne sus, pe platou, pe pîrtia de la Furnica. Aici întilnim pe profesorul de educație fizică de la liceul din Sinaia — Constantin Iovan,

geta Lăcustă, Simona Arghir (cîte 4) și Mariana Iacob (2). In celălalt meci al grupei, echipa Suediei a întrecut la limită, cu scorul de 18—17 (8—7), echipa Poloniei.Partidele disputate în grupa preliminară B s-au Încheiat cu următoarele rezultate : R. D. Germană—Danemarca 18—9 (10—6) ; Selecționata de junioare a Poloniei—Bulgaria 15—14 (9—7).
iubitori ai schiuluipe alți instructori ce aveau in jurul lor peste o sută de elevi intre 7 și 12 ani, cu care s-au organizat întreceri entuziaste pe grupe și clase.In Bucegi s-a deschis oficial și sezonul competițional prin organizarea de către federația de specialitate și comisia județeană de schi Prahova a primelor concursuri. Astfel, pe Valea Dorului și la Piatra Arsă s-au desfășurat competiții de slalom uriaș și schi-fond, la care au participat peste 150 de membri ai cluburilor și asociațiilor sportive din Brașov, Cîmpulung, Predeal, Bușteni, Sinaia. Azuga și București. Iată și rezultatele înregistrate : pe primele locuri s-au clasat, la slalom-seniori, Virgil Brenci — A.S.A. Brașov și Werhazi Annemarie de la A.S. Steagul roșu, iar, la juniori, Aurel Albert de la aceeași asociație brașoveană : la schi-fond (15 km), Gheorghe Cîrniță de la Dinamo Brașov ; la 10 km., Vasile Băjenaru de la A. S. Constructorul Cîmpulung, la 5 km., Gheorghe Stroi de la unitatea școlară de schi Predeal și Cornelia Mititelu, de la I.E.F. București.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

„LUNA CADOURILOR"

In aceste zile, odată cu o gamă diversă de produse, magazinele de stat prezintă circa 650 de noi modele de jucării. Printre acestea — așa cum se vene și în imaginea de mai sus — se numără limuzine, avioane, ra

chete miniaturale acționate electric sau mecanic, truse pentru micii constructori, jocuri distractive cu temă. Totodată, prin magazinele de specialitate se vînd fiare de călcat, mașini de gă

tit, garnituri de mobilă pentru păpuși, pentru joaca copiilor, truse de traforaj, dul- gherie, tîmplărie, lipituri și alte jucării care dezvoltă aptitudinile practice ale celor mici.

vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să 

se răcească. Cerul a fost schimbător, 
mai mult noros în Jumătatea de sud 
a țării, în sudul Olteniei, sud-vestul 
Munteniei și cu totul izolat în estul 
Moldovei și în Crișana. In vestul ță
rii s-a produs ceață și, pe alocuri, chi
ciură. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit, cu intensificări temporare în Del
tă. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între minus 14 grade la Jo
seni și 2 grade la Calafat, București, 
Buzău, Rm. Sărat. în București ; Vre
mea a continuat să se răcească, cerul 
a fost schimbător. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru 15, 16 șl 17 
decembrie. în țară : Vremea se men
ține rece, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ninsori locale, 
îndeosebi în nordul și estul țării. Vîn
tul va sufla moderat, predominînd din 
nord și nord-est. La munte va ninge, 
iar vîntul va prezenta intensificări lo
cale, viscolind zăpada. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 15 și minus 5 
grade, izolat mai coborîte în nordul 
țării, iar maximele între minus 5 și 
plus 3 grade. în București : Vreme rece. 
Cerul va fi mai mult noros. Ninsoare 
slabă. Vînt moderat, predominînd din 
nord ?1 nord-est. Temperatura se men
ține coborîtă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALA 
DIN 12 DECEMBRIE 1976 :

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 932163 lei.Extragerea I : 30 1 15 40 41 28. Extragerea a Il-a : 12 37 10 38 6. Extragerea a IlI-a : 8 31 13 33 2 21. Extragerea a IV-a : 43 32 20 45 14 26.Extragerea a V-a : 42 45 1 7 4 21 39 19.

Așa cum este știut, relațiile de colaborare româno-franceze se dezvoltă rodnic, pe baza raporturilor de tradițională prietenie dintre popoarele noastre. ...Ne aflam, nu de mult, la Marignane, pitorească localitate din sudul țării, smarald vegetal încrustat în aurul falezei mediteraneene, unde asistam la un spectacol al „Ciocîr- liei". Nu era vorba nici de cunoscuta „prim-solistă a văzduhului" și nici de melodia-simbol a folclorului românesc, nu mai puțin cunoscută publicului francez. Nu cînta nimeni la acest spectacol, dar toți se gîndeau cu emoție la România. împreună cu un grup de ziariști străini admiram zborul demonstrativ al elicopterelor de tip „A- 
louette" („Cio- cîrlia"). Și anume „I.A.R.-315- 
Alouette-3", construit în țară la noi de specialiști și tehnicieni români in cooperare cu cei francezi.După încheierea cu succes a demonstrației, Jean Boulet, șeful echipei de plloți de încercare a Diviziei elicoptere din cadrul Societății naționale a industriei spațiale, a dorit să ne spună : „Aparatele construite in 
România sint de calitate excelentă, 
foarte ingrijit lucrate, cu performan
te tehnice remarcabile. $i aceasta, in 
condițiile in care la fiecare trei săp- 
tămini testăm un elicopter româ
nesc". La rîndul său, dl. Franțois Legrand, directorul Diviziei elicoptere, relevînd buna experiență acumulată de cei doi parteneri în derularea de mai mulți ani a acestei acțiuni de cooperare, adăuga : „Pro
ducția proprie de elicoptere nefiind 
in măsură să facă față comenzi
lor, am fost foarte bucuroși să 
găsim o a doua sursă de „Alouette-3" 
in România. Am importat un număr 
insemnat de elicoptere românești și 
intenționăm să mărim acest număr, 
ceea ce arată, cred, de la sine, cit 
de mulțumiți sintem de această co
laborare"....Secvențe semnificative am înregistrat și cu ocazia participării țării noastre la manifestarea comercială internațională „Foire de Paris". După cum se știe, la una din ultimele ediții ale Tîrgului de la Paris, România a ocupat „locul de onoare" printre națiunile străine prezente, pavilionul țării noastre deținînd, după

însemnări de călătorie 

din Franța

țara-gazdă, cea mai mare suprafață de expunere. Cu acel prilej, directorul general al Tirgului de la Paris, dl. Jean Thaelman, ne declara : „Ex
poziția românească oferă imaginea 
grăitoare a unei țări in plin progres. 
Participarea la Foire de Paris con
tribuie la o mai bună cunoaștere a 
României contemporane, răspunzind 
astfel interesului publicului larg din 
Franța și evidențiind, totodată, posi
bilitățile de extindere și diversificare 
in continuare a cooperării economice 
dintre cele două țări, în avantajul 
reciproc".Faptele confirmă asemenea aprecieri. In Franța funcționează cîteva societăți mixte de comercializare în domeniul industriei mașinilor- unelte, chimice, textile, alimentare și valorificării efectului Coandă, precum și o bancă româno-fran- ceză. Iar la București a fost înființată anul acesta prima societate mixtă de cooperare în producție in domeniul electronicii medicale. Pînă la finele actualului cincinal, volumul schimburilor de mărfuri se va dubla.Și alte domenii ilustrează fertilitatea relațiilor româno-franceze. In acest an, în amfiteatrele Sorbonei s-au desfășurat colocvii asupra operei lui Eminescu ; In numeroase orașe franceze au avut loc festivități închinate centenarului Brâncuși, despre a cărei „Pasăre măiastră" un cunoscut critic de artă francez spunea că a servit ca sursă de inspirație creatorilor unei alte opere de prestigiu — avionul supersonic „Concorde". Orașele înfrățite Craiova și Nanterre, Hunedoara și Argenteuil, Cluj-Napoca și Dijon, Constanța și Boulogne- sur-Mer sint, de asemenea, tot atîtea simboluri ale unor afinități și legături de trainică prietenie.Cele cîteva secvențe de mal sus. aparent disparate, pot sugera laolaltă, trăinicia și caracterul rodnic al prieteniei și colaborării ce apropie popoarele român și francez peste epoci istorice, peste distanțe geografice și diferente de orînduire politică. In folosul ambelor țări, ale cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.

Viorel POPESCU

Ceasornicele
(Urmare din pag. I)du-1, ei se înscriu la seral și apoi cer să fie primiți în rindul comuniștilor.O altă consecință a modernizării laminoarelor, șl implicit a creșterii nivelului de cultură tehnică și conștiință comunistă, este aici ceea ce s-ar putea numi democratizarea inițiativelor și a luării deciziilor. Un șef de echipă — cum e Ion Cînda, foarte a- propiat prin cunoștințe și expresie de maistrul său — nu mai este un simplu executant, cl un colaborator al acestuia, care e solicitat să dea soluții într-un context atît de complicat pe care-1 presupune tehnica automatizată. înainte de a lua o decizie, maistrul consultă pe toți ceilalți, atit tehnicieni, cit și muncitori, după ce în prealabil i-a rugat să se glndească și să facă propuneri. Consultarea a devenit stil de muncă, și inginerul, la rindul său, nu-și poate dirija secția dacă nu i-a convocat în prealabil pe maiștri într-o ședință operativă zilnică. Sesizînd și acest impuls al producției moderne, forurile de partid n-au întîrziat să-i dea un suport organizatoric și politic, folosindu-1 astfel ca pe un factor stimulator, la rîndu-i, al producției. La inițiativa comitetului de partid și a conducerii ad

ministrative, aceste consultări, la nivelul întregului combinat, iau aspectul unor ședințe de coordonare a tuturor secțiilor sau, după caz, numai a secțiilor direct colaboratoare. în condițiile unei metalurgii avansate, în care calitatea oțelurilor devine o chestiune esențială, fluxurile trebuie privite în continuitatea lor. Calitatea laminatelor începe cu elaborarea șarjei de oțel și, în consecință, coordonarea prin consultări reciproce a celor două secții, aflate în succesiune directă, este mai mult decît binevenită. Se afirmă astfel, implicit, ponderea factorului uman, a conștiinței lui politice. Așa se face că operații considerate ca fiind pur tehnice și care se executau după un grafic de rutină, cum ar fi reparațiile de întreținere, sint stabilite acum potrivit unor largi consultări și apoi analizate in adunările organizației de partid. Tovarășul Ion Dragotă ține să remarce Înfiriparea in cele mai diverse forme de muncă a unui spirit nou, caracterizat prin mai multă dăruire, „înainte vreme, la ora 7 mal puteai vedea încă muncitori intrînd pe poarta combinatului. Acum, în momentul preluării schimbului, e prezentă toată lumea, cu fișele pontate. Mai toți vin chiar mai devreme, iau contact cu cei din

Hunedoareischimbul anterior, ca să aibă o viziune formată la începerea lucrului". Tovarășul Aurel Mihăilescu, propagandistul, subliniază că toată această complexă operație de coordonări este ca un fel de punere la punct a ceasornicului și care, de fapt, înseamnă transpunerea comandamentelor ce privesc răspunderea, ordinea și disciplina — promovate de partidul nostru în întreaga economie — la nivelul combinatului hunedorean.Ideea acestei sincronizări necesare, intre ceasornicul hunedorean și marele ceasornic al țării, decurge firesc din faptul că siderurgia, și în bună parte siderurgia hunedo- reană, furnizează piinea cea de fiecare zi a întregii industrii românești. în ultimii ani, sincronizarea a- ceasta dă preponderență din ce in ce mai mare factorilor calitativi. „Căci — afirmă Ion Dragotă — pretențiile beneficiarilor noștri au crescut. Cine a auzit pînă mai de curînd de oțel de mare finețe, polizat sau decojit, pe care azi îl fabricăm in mod curent ? Sapele de foraj, pe care România socialistă Ie exportă în toată lumea, conțin oțel care a trecut prin cajele laminorului nostru. Dar tehnica e intr-un permanent progres și, prin urmare, șl pretențiile beneficiarilor cresc și vor crește încă în vii

tor". Pentru a face față acestor solicitări, într-o neîncetată suită, trebuie mobilizate toate resursele de ordin tehnic și organizatoric, dar și cele care sălășluiesc în conștiința oamenilor și pe care spiritul comunist și revoluționar le pune în mișcare. Spirit revoluționar care se întemeiază — e de părere Ion Dragotă — pe un cald și puternic sentiment de dragoste față de patrie. încă de acum cîțiva ani obișnuia ca în concediile de odihnă să călătorească prin țară, ca ghid al O.N.T.-ului. Avind astfel posibilitatea să vadă „pe viu" cîte s-au înfăptuit peste tot, dar mai ales să vadă nivelul tehnic înalt al întreprinderilor care prelucrează oțelul hunedorean. Și a simțit și a înțeles că trebuie să se dedice, cu toată inima și toate gîndurile lui, muncii de laminorist. De fapt, el nu face decît să transpună în cuvinte mai alese o vorbă mai veche a hune- dorenilor, care s-au deprins să-și denumească orașul drept „inima de foc a patriei". Fiindcă patriotismul socialist este temelia cea mai trainică și mobilul cel mai fierbinte a tot ce au realizat ei, timp de trei decenii, și vor realiza de acum înainte la Hunedoara — această cetate a flăcărilor în străvechea vatră a siderurgiei românești.
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O. N. U. : România a propus

Convocarea Conferinței Națiunilor Unite
1 I

pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltăriiNAȚIUNILE UNITE. — Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat în unanimitate o rezoluție privind „Conferința Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie in slujba dezvoltării". Rezoluția, inițiată și prezentată de delegația română, s-a bucurat de un larg sprijin în rîndul statelor membre ale O.N.U., peste 30 dintre acestea alăturindu-se inițiativei românești în calitate de coautoare.Potrivit' rezoluției, Adunarea Generală a O.N.U. decide convocarea în 1979 a „Conferinței Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltării", importantă reuniune mondială care va examina căile și modalitățile concrete pentru aplicarea realizărilor științei și tehnologiei moderne în scopul accelerării dezvoltării economice, în special în țările în curs de dezvoltare. Subliniind interesul
Necesitatea unei noi ordini economice internaționale 

reafirmată de secretarul general al O.N.U.„Trebuie să ne concentrăm eforturile asupra creării unei noi ordini e- conomice care să permită țărilor în curs de dezvoltare să dispună de șanse sporite în raporturile internaționale" — a declarat, în cursul unui interviu acordat postului „Radio-Ca- nada", secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. în acest sens, el a
REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

Puternic avînt creator 
în munca de reconstrucțieCel de-al IV-lea Congres al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, eveniment de deosebită semnificație în viața poporului vietnamez, a fost intîmpinat cu remarcabile inițiative și realizări ale oamenilor muncii din întreaga țară.Presa vietnameză a consacrat în ultimele zile spații largi unei acțiuni de mare însemnătate atît e- conomică, cit și politică : reconstruirea, în timp record, a căii ferate transvietnameze Hanoi — Ho Și Min, căreia i s-a dat denumirea simbolică „Thong Nhat“ (,,Reuni; i- 

carea“). Concepută cu decenii în urmă, pentru a se asigura o legătură directă și eficientă între Nordul și Sudul Vietnamului, marea magistrală — de 1 730 kilometri — aproape că nu a fost folosită (dacă exceptăm anumite tronsoane), datorită intervenției imperialiste în această țară. Bombardamente sistematice au scos din uz porțiuni însumînd, uneori, sute de kilometri. A fost necesar să fie refăcut un traseu de 1 430 km, incluzînd 52 de gări. Ia care se adaugă con- struirea din temelii a altor 150 gări; s-au efectuat, totodată, lucrări de consolidare la 20 de tuneluri, în lungime de aproape 9 300 metri, precum și de construcție și reconstrucție a 371 poduri de pe traseu, care totalizează 11 km lungime.Realizată cu concursul a zeci de întreprinderi, a celor mai largi categorii sociale din Nord și din Sud, prin abnegația, dîrzenia și eroismul sutelor de mii de voluntari, magistrala ..Reunificarea" este rodul activității întregului ponor, expresia unui fierbinte patriotism. Ea este, totodată, expresia voinței de a accelera procesul de apropiere a celor două zone ale tării în ce privește structurile economice.
Evoluția problemei rhodesieneAbel Muzorewa, unul din liderii mișcării de eliberare Zimbabwe, care a participat Ia lucrările Conferinței de la Geneva privind viitorul constituțional al Rhodesiei, a revenit în țară. Luînd cuvîntul la un miting al populației de culoare, Muzorewa a condamnat atitudinea regimului minoritar rasist de la Salisbury, a cărui poziție obstrucționistă provoacă impasul reuniunii.In ce-1 privește, șeful guvernului rasist rhodesian. Ian Smith, a părăsit, de asemenea. Geneva. Anterior, el a avut o întrevedere cu reprezentantul britanic Ivor Richard. Cu acest prilej, ambasadorul britanic i-a prezentat lui Smith unele sugestii ale guvernului de la Londra vizînd soluționarea problemelor constituționale din Rhodesia. Printre altele, Ian Smith a respins categoric eventualitatea ca Marea Britanie să-și asume conducerea armatei și poliției rhodesiene în perioada de tranziție care va preceda transferul puterii către reprezentanții majorității africane.La rîndul lor, alți doi lideri ai mișcării de eliberare, Joshua Nkomo și Robert Mugabe, au declarat, potrivit agenției United Press International, că poziția lor rămîne neschimbată, în sensul că Marea Britanie trebuie să asigure transferul puterii politice în Rhodesia reprezentanților populației 

deosebit pentru această conferință, numeroși vorbitori au arătat că, prin dezbaterile și, mai ales, prin rezultatele sale concrete, conferința din 1979 trebuie să aducă o contribuție marcantă la procesul instaurării noii ordini economice internaționale, la promovarea și dezvoltarea unei largi cooperări internaționale în domeniul științei și tehnologiei.

arătat că Adunarea Generală și alte organisme ale O.N.U., pe lingă continuarea discuțiilor asupra Orientului Mijlociu. Africii australe, Ciprului și în problema dezarmării, se vor interesa în mod special de relațiile comerciale dintre țările dezvoltate și statele aparținind așa-numitei lumi a treia.

Capitala țării a întîmpinat, la rîndul ei, congresul cu numeroase realizări. „60 zile de muncă de șoc în 
cinstea congresului" — sub această deviză s-a desfășurat o amplă întrecere în mari întreprinderi industriale ale țării. La rîndul lor, constructorii, devansînd termenele de dare în exploatare, au pus în aceste zile la dispoziția orașului a- proape 50 de noi obiective edilitar-

în ajunul 
Congresului Partidului 

Celor ce Muncesc 
din Vietnam

gospodărești și social-culturale, printre care locuințe, școli, un mare palat al pionierilor. 10 000 de locuitori ai Hanoiului s-au oferit să participe la amenajarea unei zone agricole în provincia Lam Dong. Vestita uzină mecanică din Hanoi, deținătoare timp de cinci ani consecutiv a drapelului de fruntașă pe ramură, a anunțat realizarea a sute de tone de metal peste plan. Noul tip de strung, cu caracteristici superioare, care urma să fie asimilat în producție în cursul anului viitor, va ieși de pe banda de montaj chiar în zilele desfășurării congresului.Cel de-al doilea centru economic al țării, Orașul Ho Și Min, a făcut, în lunile care au trecut de la eliberare, pași importanți pe linia reluării cursului normal al vieții. în 
africane majoritare. Ei au precizat că sînt de acord cu instalarea unui înalt comisar britanic la Salisbury in perioada de tranziție care va preceda acordarea independenței, dar că nu doresc preluarea controlului asupra țării de către Marea Britanie.Din Londra se anunță că secretarul de stat pentru afacerile externe, Anthony Crosland, va face în cursul a- cestei săptămîni o declarație în Camera Comunelor asupra problemei rh«d'’siene.Citind surse din cercurile apropiate conferinței, agenția United Press International relatează că, azi, ambasadorul Ivor Richard ar urma să anunțe oficial aminarea lucrărilor reuniunii de la Geneva. Data probabilă avansată pentru reluarea lucrărilor este sfirșitul lunii ianuarie 1977. Reamintim că lucrările Conferinței de la Geneva s-au deschis la 28 octombrie, ele fiind programate inițial să se încheie la 20 decembrie.U.P.I. informează, de asemenea, că în cadrul convorbirilor pe care Ivor Richard le-a avut, duminică seară, cu șeful regimului rasist rhodesian, Ian Smith, și în cursul zilei de luni, cu șefii celor patru delegații ale mișcărilor de eliberare din Rhodesia, au fost examinate aspectele privind locul și data reluării lucrărilor conferinței.

LUANDA

PREȘEDINTELE AGOSTINHO NETO A PRIMIT 
PE REPREZENTANTUL P. C. R.LUANDA 13 (Agerpres). — Președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, președintele Republicii Populare Angola. Agostinho Neto, l-a primit pe tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a reprezentat Partidul Comunist Român la festivitățile organizate cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a creării M.P.L.A.în acest cadru, s-a înmînat mesajul C.C. al P.C.R. adresat C.C. al M.P.L.A. și au fost transmise din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, salutări cordiale și urări de sănătate și fericire personală președintelui Agostinho Neto, iar poporului angolez succes deplin în opera de construcție națională, de progres și prosperitate.

NICOSIA

Convorbire între secretarul general al A.K.E.L 
și reprezentantul P.C.R.NICOSIA 13 (Agerpres). — Eze- kias Papaioannou, secretar general al partidului A.K.E.L. din Cipru, a primit pe tovarășul Petre Blajovici, membru al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Bi- 

timp ce vechiul Saigon adăpostea peste un milion și jumătate de șomeri, sute de mii de orfani și un detașament masiv de oameni declasați, în prezent, o mare parte dintre șomeri au fost îndrumați spre noile zone economice create ; în a- celași timp, odată cu reluarea activității unui număr de 60 de întreprinderi ale orașului, acum etatizate, au fost încadrați în muncă zeci de mii de muncitori. Și-au reluat activitatea școlile, spitalele. S-au creat, totodată, numeroase u- nități de artizanat, care au absorbit, de asemenea, o bună parte din excedentul forței de muncă. Datorită eforturilor puterii populare, în apropierea marelui oraș se află în curs de creare o nouă zonă agricolă, cu o suprafață de 114 000 hectare. Mii de cetățeni lucrează pe acest „șantier agricol" la amenajarea canalelor de irigație, a locuințelor și altor construcții. De altfel, pe tot cuprinsul Vietnamului au fost construite vaste rețele de diguri, suprafețe întinse au fost deminate și redate agriculturii. Anul acesta, producția agricolă va atinge nivelul dinainte de război, respectiv 10 milioane tone de orez și încă trei milioane tone de alte cereale....La Hanoi, ca și în întreaga țară, peisajului obișnuit al Iernii tropicale i s-au adăugat, în aceste zile, elemente de decor sărbătoresc. Pe fațadele instituțiilor, la porțile fabricilor și uzinelor, nenumărate a- fișe, pancarte și lozinci exprimă hotărîrea întregului popor de a îndeplini marile obiective înscrise în documentele ce vor fi dezbătute de Congresul al IV-lea al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam.
Gabriela BONDOC

INDUSTRIALIZAREA TARILOR ARABE■
în dezbaterea reuniunii de la BagdadBAGDAD — Ministrul irakian al industriei și resurselor miniere, Flaih Hassan el Jassem, a inaugurat la Bagdad lucrările celei de-a IV-a Conferințe a dezvoltării industriale arabe. Reuniunea grupează miniștrii industriei din țările arabe sau reprezentanții lor, precum și delegați ai Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială (O.N.U.D.I.).Reuniunea este consacrată examinării rapoartelor prezentate de către participant referitoare la stadiul actual și viitorul industriei țărilor arabe precum și analizării posibilităților de cooperare între statele respective în cadrul întreprinderilor industriale mixte.Președintele Republicii Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, a adresat participanților la conferință un mesaj de salut, în care se relevă că eforturile țărilor în curs de dezvoltare de promovare a economiilor lor naționale, în special în sfera industrializării, întîmpină dificultăți din cauza încercărilor statelor industrializate capitaliste de a face ca țările în curs de dezvoltare să suporte ur

După ce a mulțumit pentru aceste mesaje și a relevat prietenia și solidaritatea militantă, internaționalis- tă, manifestate întotdeauna de Partidul Comunist Român, de România socialistă, față de M.P.L.A. și poporul angolez, președintele Agostinho Neto a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului român. Președintele Neto a reafirmat, cu acest prilej, dorința țării sale de a dezvolta colaborarea și cooperarea cu România socialistă, mai cu seamă în domeniul economic, în sectoarele de interes comun pentru cele două state.La întrevedere au participat Paulo Jorge, ministrul relațiilor externe al Angolei, precum și Ion Moraru, ambasadorul României la Luanda.

hor al P.C.R., reprezentantul P.C.R. la festivitățile de la Nicosia, prilejuite de cea de-a 50-a aniversare a partidului A.K.E.L.Cu acest prilej a fost transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., un călduros salut, împreună cu cele mai bune urări de noi succese în activitatea partidului A.K.E.L. pentru democrație și progres social, pentru dezvoltarea liberă și independentă a Ciprului.Mulțumind, tovarășul Ezekias Papaioannou a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut frățesc și calde urări de sănătate, de prosperitate comuniștilor și întregului popor român.Reprezentantul P.C.R. a prezentat salutul Comitetului Central al partidului nostru în cadrul adunării festive ce a avut loc la Nicosia, cu prilejul semicentenarului partidului A.K.E.L.
Lucrările Comisiei C.A.E.R. 
pentru industria alimentarăBUDAPESTA 13 (Agerpres). — La Budapesta au avut loc recent lucrările ședinței a 27-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria alimentară, la care au participat delegațiile țărilor membre ale Consiliului, precum și delegația R.S.F. Iugoslavia.Comisia a examinat sarcinile care l-au fost trasate de Comitetul Executiv al C.A.E.R., activitatea desfășurată în anul 1976, precum și stadiul lucrărilor privind elaborarea programului special de lungă durată al colaborării în domeniul agriculturii și industriei alimentare. O atenție deosebită în lucrările ședinței a fost a- cordată perfecționării colaborării dintre țările membre ale C.A.E.R. în ce privește cercetările științifice și tehnice _ în industria alimentară, folosirea în producție a rezultatelor obținute aplicînd metode moderne pentru congelarea, transportul și păstrarea produselor alimentare, procedee pentru obținerea de grăsimi cu valoare biologică ridicată, metode de epurare a apelor reziduale din industria laptelui, cărnii și zahărului și altele.Comisia a examinat rezultatele activității de colaborare în domeniul standardizării produselor alimentare și a adoptat modalitățile de perfecționare a acestei activități, menite să contribuie la creșterea calității și facilitarea schimbului reciproc de mărfuri alimentare.

mările crizelor economice din lumea occidentală. El și-a exprimat, totodată, speranța că rezultatele conferinței de la Bagdad vor contribui la lupta pentru instaurarea unor relații echitabile în domeniul diviziunii internaționale a muncii.
O declarație 

a șahinșahulul 
Iranului în legătură 
cu prețul petrolului PARIS. — într-un interviu acordat televiziunii franceze, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a declarat în legătură cu prețul petrolului că acesta va fi majorat. însă cu mult mai puțin decît au pierdyt țările O.P.E.C. în ce privește puterea de cumpărare a veniturilor lor provenite din exporturile de petrol. Șahinșahul a subliniat că țările industrializate și-au sporit prețurile produselor lor manufacturate cu pînă la 500 la sută din 1973 pînă în prezent.

LUCRĂRILE CONSILIULUI 

CENTRAL AL O.E.P.DAMASC 13 (Agerpres). — La Damasc își continuă lucrările Consiliul central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), la care participă și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat.Consiliul central, organ intermediar între Comitetul Executiv și Consiliul Național al O.E.P., urmează să definească opțiunile palesti- nene în lumina ultimelor rezoluții ale O.N.U., care preconizează participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei la convorbirile de la Geneva privind Orientul Mijlociu, precum și în contextul ultimelor evoluții ale situației din regiune.Purtătorul de cuvînt al O.E.P., Addul Mohsen Abu Maizar, a declarat — potrivit agenției U.P.I. — că pînă în prezent discuțiile au fost „pozitive și constructive" și că „au ilustrat părerea tuturor membrilor desore importanta și necesitatea unității tuturor organizațiilor palesli- nene".
întrevederi 

siriano-libanezeSpeakerul parlamentului libanez, Kamel El-Assad, a sosit la Damasc pentru convorbiri cu oficialitățile siriene în legătură cu evoluția procesului de normalizare a situației politice din Liban. între altele, speakerul parlamentului libanez va avea o întrevedere cu președintele Hafez Al Assad. La sosirea în capitala siriană, Kamel El-Assad a declarat că, în curînd, va avea loc o ședință a Camerei Deputaților a parlamentului libanez care va da un vot de încredere guvernului de reconstrucție națională al premierului Selim Al- Hoss, constituit recent.

agențiile de presă transmit:
Președintele R.S J. Iugo

slavia 'Iosip Broz Tit°> i_a Pri* mit, luni, la Belgrad, pe Saddam Hussein, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, secretar general adjunct al Partidului Socialist Arab Baas din Irak. Cu acest prilej, au fost evidențiate dezvoltarea cu succes a relațiilor iugoslavo-irakiene și dorința părților de a le promova în toate domeniile.
în cadrul convorbirilor prilejuite de vizita în India a lui Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, părțile și-au exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea pozitivă a relațiilor bilaterale, relevîndu-se, totodată. existenta unor condiții favorabile pentru dezvoltarea acestor relații în domeniul economic și comercial — se spune în comunicatul comun dat publicității la Delhi.
în sprijinul poporuluiCaracas au luatpanamez. Lasfîrșit lucrările reuniunii Biroului Consiliului Mondial al Păcii, la care au luat parte delegați reprezentînd țări de pe toate continentele. Au fost adoptate o serie de rezoluții ex- primînd, între altele, solidaritatea cu lupta poporului panamez pentru exercitarea suveranității naționale asupra întregului său teritoriu, inclusiv asupra Canalului și zonei a- diacente.
Banca centrală a Aus

traliei a anunțat reevaluarea monedei naționale cu 1,53 la sută în raport cu dolarul S.U.A. (Noua rată de schimb : 1,0521 dolari australieni la un dolar S.U.A.). Această a doua reevaluare din decembrie a monedei naționale reduce masiva devalorizare intervenită recent, respectiv de la 17,5 la sută la 14,5 la sută în raport cu dolarul nord-american.
Combaterea analfabetis

mului. Bagdad s-a deschis a III-a Conferință panarabă privind combaterea analfabetismului în rin- durile populației adulte. Participanții vor analiza rezultatele dobîndite în domeniul respectiv, urmînd a stabili programul de lucru pentru perioada viitoare.
întoarcerea în Tailanda a mareșalului Prapas Charusathien, fost vicepremier, și a colonelului Narong Kittikachorn a fost aprobată de cabinetul țării, a anunțat premierul tailandez, Thanin Kraivichien, Cei doi, care au părăsit țara în octombrie 1973, împreună cu Thanom Kittikachorn. fost prim-ministru al guvernului militar pînă la acea dată, au fost făcuți responsabili de moartea a 72 persoane în timpul revoltelor ce provocaseră atunci căderea regimului. Există unele indicii din sursă oficială în ce privește posibilitatea absolvirii celor trei de acuzațiile ce li s-au adus. Thanom Kittikachorn, după cum se știe, s-a înapoiat în Tailanda la sfîrșitul lunii septembrie.

1NTÎLNIRE INTRE LEONID BREJNEV Șl ERICH HONECKERMOSCOVA 13 (Agerpres). — La Kremlin a avut loc luni o Întrevedere între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a făcut o scurtă vizită de prietenie la Moscova.
LA CHEMAREA PARTIDVLV1 COMUNIȘTILOR SPANIOLI

Demonstrații pentru respectarea drepturilor
și libertățilorPeste 3 000 de persoane au demonstrat, la Madrid, pronunțîndu-se pentru abținerea de la vot în cadrul viitorului referendum organizat în țară, în legătură cu programul guvernamental de reforme politice. Acțiunea a fost inițiată de partidul comunist, care, împreună cu alte formațiuni politice democratice de opoziție, a subliniat că programul preconizat de guvernul Suarez nu conduce la o democratizare reală a vieții politice din Spania, atit timp cît drepturile și libertățile fundamentale nu sînt recunoscute și respectate.Poliția spaniolă a intervenit dumi-

Rezultate ale alegerilor municipale din PortugaliaLISABONA 13 (Agerpres). — După numărarea voturilor în 3 297 de localități urbane și rurale din totalul de 4 035 în cadrul alegerilor municipale din Portugalia, Partidul socialist portughez a obținut 33,20 la sută din sufragii, iar Partidul social-democrat — 24,71 la sută. Frontulelectoral Povo-Unido — din care face parte și Partidul comunist — a in-
H ■ ■ ■ H E

Semnarea unui acord 
româno-american. La Wa- shington a fost semnat acordul dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii privind acceptarea reciprocă a certificatelor de navigabilitate pentru planoarele civile importate — din partea română de Nicolae M. Nicolae, ambasadorul tării noastre în S.U.A., iar din partea americană de Charles W. Robinson, secretar de stat ad-in- terim.

Lucrările reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor Pieței comune s-au deschis la Bruxelles. Luînd cuvîntul, ministrul francez al afacerilor externe, Louis de Guiringaud, s-â referit la dezechilibrul îngrijorător pentru „cei nouă" în ce privește schimburile între C.E.E. și Japonia.

După refacerea unității 
parlamentare a opoziției în 
R.F.G. Hotărîrea Uniunii Creștin- Sociale (U.C.S.) de a reface unitatea parlamentară a opoziției nu înseamnă renunțarea de către U.C.S. la toate obiectivele ce au determinat decizia sciziunii — apreciază agenția France Presse. După cum arată comunicatul dat publicității la Bonn, privind refacerea acestei unități în Bundestag, U.C.S. a renunțat la sciziune, dar „înțelege să rămînă o for

In diferite regiuni ale Europei, iarna și-a făcut apariția prin masive 
căderi de zăpadă, ce au cauzat perturbări ale activităților obișnuite, ca și o 
serie de accidente. In Austria, toate drumurile care fac legătura intre Tirol 
și Vorarlberg sint blocate in urma ninsorilor abundente însoțite de avalanșe. 
Vorarlberg, situat in partea de vest a Austriei, este, practic, izolat de res
tul țării. A fost creat un comandament pentru coordonarea acțiunilor de 
deblocare și aprovizionare a regiunii respective. De asemenea, in Elveția, 
unde în partea centrală și estică a nins puternic in ultimele zile, o avalanșă 
produsă în cantonul Appenzell a provocat moartea a 4 schiori șt rănirea 
altor 5. In imagine: coloane de autovehicule blocate din cauza ninsorilor la 
intrarea in tunelul Mont-Blanc.

Erich Honecker i-a înmînat Iul Leonid Brejnev, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei sale de naștere, înaltele distincții ale R.D.G. Steaua de „Erou al Republicii Democrate Germane" și Ordinul „Marea Stea a Prieteniei Popoarelor".în aceeași zi, Erich Honecker a plecat spre patrie.

fundamentalenică, de mai multe ori, în mod violent — notează agenția France Press# — pentru a împrăștia participant» la manifestațiile organizate în favoarea acordării unei amnistii totale și împotriva cadrului în care urmează să se desfășoare referendumul privind legea de reformă politică. La San Sebastian, poliția a utilizat gloanțe de cauciuc și grenade fumigene, ca șl la Saragosa, unde o persoană a fost rănită.La Santander, 25 de persoane au fost arestate. Ulterior, ele au fost eliberate, dar au rămas la dispoziția autorității judiciare.
trunit 18,02 la sută din voturile exprimate.Dintre celelalte partide care au prezentat candidați la aceste alegeri municipale, Centrul Democratic șl Social deține 15,97 la sută din voturi, iar alte formațiuni politice între 2,33 la sută și sub unu la sută.Rezultatele finale urmează să fie cunoscute, probabil, în cursul zilei de marți.
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mațiune politică Independentă, șt nH o secțiune bavareză a Uniunii Creș- tin-Democrate (U.C.D.). In acest sens, U.C.S. va dispune, de acum înainte, de organe proprii în Bundestag".
La Viena a avut loc adunarea 

generală anuală a Asociației de 
prietenie Austria-România. Au 
vorbit prof. univ. Hans Sittner, 
președintele de onoare al asocia
ției, și Stephan Kukla, secretar 
general. Apreciind bunele rela
ții existente între cele două țări 
și popoare, vorbitorii au subli
niat contribuția asociației la dez
voltarea acestora, la adincirea 
prieteniei dintre Austria și 
România.

Sub auspiciile Asociației Da- 
nemarca-Romănia, la Copenha
ga a avut loc o seară româneas
că, in cadrul căreia ziaristul 
Togo Esben și-a împărtășit im
presiile culese dintr-o călătorie 
întreprinsă recent in țara noas
tră. Membri ai ansamblului da
nez Herstedernes Folkloreen
semble au prezentat apoi o suită 
de dansuri populare românești.

La Biblioteca municipală din 
Nanterre, oraș înfrățit cu Craio
va, a avut loc vernisajul unei 
expoziții fotografice consacrate 
vieții și operei sculptorului Con
stantin Brâncuși.

o PUNE DIN... SE
MINȚE DE BUMBAC. Cercetătorii de la Academia de științe din Uzbekistan au demonstrat că o pîine gustoasă și foarte hrănitoare se poate obține nu numai din grîu și secară, ci și din turtele rezultate în urma extragerii uleiului din semințele de bumbac. Pînă a- cum, acest reziduu era folosit doar în hrana animalelor. Chi- miștii din Tașkent au reușit însă să separe proteinele de substanțele toxice și să obțină un valoros produs alimentar. Degustătorii de profesie, chemați să aprecieze rezultatele a- cestei experiențe, n-au reușit să distingă care dintre exemplarele supuse probelor de control provin din făină de grîu și care din proteine de bumbac. Un grup de specialiști sovietici elaborează, în prezent, tehnologia necesară trecerii la fabricarea pe scară industrială a noului produs alimentar.

© PAKISTAN : „DE
CLARAȚIA DREPTURI
LOR FEMEII". ° asemenea declarație a fost adoptată recent ca moment culminant al unei „săptămîni a femeii", organizată sub auspiciile Comitetului de coordonare a activității femeilor pakistaneze, sub conducerea doamnei Nusrat Bhutto, soția premierului Zulfikar Aii Bhutto. Comitetul desfășoară o activitate multilaterală îndreptată spre ridicarea statutului femeii în societate. în acest sens, la Islamabad a fost inaugurat un centru pentru pregătirea femeilor într-un șir de profesiuni de bază ; totodată, a fost inițiat un program pentru construirea în zonele rurale a unor centre avind ca scop eradicarea analfabetismului în rindul femeilor și protecția mamei și copilului.

• CRISTALELE LICHI
DE. Descoperite încă la sfîrși

tul secolului trecut de doi oameni de știință americani, Lehmann și Ronitzer, cristalele lichide au fost descrise de aceștia ca un fel de „hermafrodiți" ai regnului mineral. Fără a fi pro- priu-zis nici solide, nici lichide, aceste cristale, datorită structurii lor moleculare, posedă proprietatea de a fi extrem de sensibile la orice modificare a temperaturii, tensiunii electrice. precum și la acțiunea impurităților chimice, chiar în cantități infinitezimale. Sub acțiunea acestor factori, ele își schimbă transparența și capătă proprietatea de a reflecta lumina ca o oglindă. Pe baza acestei proprietăți, pastilele cu cristale lichide, sensibile la variațîuni de temperatură de o zecime de grad, sînt folosite în medicină pentru detectarea timpurie a celulelor canceroase. De asemenea, ele sînt folosite la ceasurile electronice cu afișaj digital (ora apare pe un mic ecran sub formă de cifre). Aplicația cea mai recentă : in industria bijuteriilor. Se știe că există un ra-

port strîns între temperatura corpului și starea psihică. Cu a- jutorul unor pandantive cu a- semenea cristale, poate fi ușor cunoscută starea de spirit a persoanei care poartă bijuteria : dacă medalionul ca-pătă culoarea na respectivă de griji, culoarea verde indică o stare de spirit normală, albastrul — o tică...
neagră. persoa- este frămîntatăiardispoziție roman-

© DE CE N-A VENIT 
MEZINUL ACASĂ? In seara aceea a fost așteptat în zadar de către ai săi. Pentru prima dată, mezinul de 17 ani al familiei zidarului Leonetti, din Roma, nu era alături de ceilalți la cină. Familia Leonetti, strînsă în jurul televizorului, a urmărit programul pînă către miezul nopții. Printre altele, a fost difuzată o știre în

legătură cu tentativa de jaf asupra unui magazin de bijuterii de către o bandă de minori, menționîndu-se că unul din a- dolescenții agresori a fost, cu acest prilej, ucis. A doua zi, deschizînd ziarul, Leonetti tatăl a văzut fotografia celui omorît — acesta nu era altul decît propriul său fiu ! Co- mentînd tragicul episod, ziarele lansează un avertisment împotriva proliferării actelor de violență în rîndurile tineretului.
o TRANSATLANTICE

LE ÎSI SCHIMBĂ DESTI
NAȚIA. Transatlanticele italiene de pasageri „Michelangelo" și „Raffaello" au fost vîn- dute Iranului pentru suma de 18 milioane dolari fiecare, urmînd a fi transformate în hoteluri plutitoare. Cele două vase

de linie, cu o capacitate de 46 000 tone fiecare, au fost date în folosință în 1965, asigurînd legătura între Genova și New York. La jumătatea anului 1975 ele au fost scoase din serviciul regulat deoarece, potrivit oficialităților de resort, exploatarea lor devenise nerentabilă.
©TURISMUL IN 

ȚARA APARTHEIDULUI. O agenție de turism din Pretoria oferă amatorilor o călătorie „de agrement", pentru sfîrșitul anului, în Africa de Sud. După revelionul la luxosul restaurant „Heerengracht", din Johannesburg, organizatorii propun un comnlex itinerar, cuorinzînd, printre altele, Port Elisabeth, Pretoria, o degustare de vinuri într-o fermă viticolă, un safari, un „carnaval al metișilor", o vizită la cea mai importantă mină de diamante. Desigur că din a- nunțul publicitar lipsește orice fel de aluzie la ghettourile în

care trăiește marea majoritate a populației Africii de Sud, cît și la necontenitele rafale trase de polițiștii lui Vorster împotriva celor ce se opun tot mai hotărît odioaselor practici ale apartheidului.
® ÎNAPOI la peș

teră... Un american în vîr- stă de 47 de ani, de profesie electrician, și-a părăsit apartamentul din orașul Armington, statul Illinois, pentru a se muta într-o... peșteră, amenajată de el într-un deal din apropiere. El și-a adus în noua „locuință" întreaga familie, compusă din soție și cinci copii. Hotărîrea de a-și schimba domiciliul nu este dictată nici de dorința de a fi original și nici de dragul de a face senzație. După cum a comunicat el unui corespondent al agenției United Press International, ideea de a se retrage „sub pămînt" s-a ivit la sfîrșitul iernii trecute, cînd a primit

chitanța de plată a sumelor datorate pentru încălzirea locuinței...
• LINIȘTE 

MAȘINI. Din ca
LINGĂîn ce mailargă devine gama aplicațiilor practice ale fibrelor extrafine de polimeri, obținute în laboratorul academicianului sovietic Petria- nov-Sokolov și cunoscute sub prescurtarea „FP“. Folosite inițial la fabricarea de filtre care rețin particule minuscule de ordinul miimilor de microni — cu largi aplicații în fabricarea aparatelor de mare precizie, în industria farmaceutică, alimentară. în electronică — fibrele ,.FP“ sînt folosite în ultimul timp și la „filtrarea zgomotelor". „Dopurile" acustice confecționate din astfel de fibre utilizate de muncitorii care lucrează în medii cu un grad ridicat de poluare sonoră prezintă particularitatea de a reține numai zgomotul produs de mașini. facilitînd comunicarea verbală.
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