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ÎN ACESTE ZILE ÎNCEP

ADUNĂRILE GENERALE
ALE COOPERATIVELOR

AGRICOLE
1976 a fost anul record al producției noastre 
agricole; să dezbatem temeinic, gospodărește, 
in adunările cooperatorilor, problemele concrete 
ale obținerii unei producții și mai mari in anul viitor

în aceste zile încep adunările ge
nerale ale cooperativelor agricole, 
chemate să dezbată temeinic și să 
aprobe planurile de producție și fi
nanciare pe anul 1977, căile și măsu
rile concrete pentru îndeplinirea lor. 
Semnificația aparte a actualelor adu
nări generale constă în aceea că ele 
au loc la capătul celui mai bogat an 
agricol din istoria țării, în care nu
meroase unități agricole, din toate 
zonele și județele țării, au obținut 
producții vegetale și animale supe
rioare. Sint rezultate care de
monstrează că stă în puterea țărăni
mii noastre ca, muncind fără preget, 
folosind tot mai bine baza tehnico- 
materială in continuă dezvoltare și 
modernizare, să realizeze an de an 
sarcinile mari ce revin agriculturii in 
actualul cincinal, să Înfăptuiască, așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o adevărată revoluție in 
producția agricolă.

Expresie a profundului democra
tism ce caracterizează viața satelor 
noastre, for suprem de conducere a 
cooperativelor agricole, adunările ge
nerale, prin problemele majore pe 
care le examinează, prin numărul 
mare de cooperatori și . specialiști 
chemați să participe activ la dezba
teri, constituie un moment hotăritor 
in luarea unor decizii de mare însem
nătate pentru dezvoltarea viitoare a 
cooperativelor agricole, în angajarea 
fermă și responsabilă a întregii țără- 
nimi cooperatiste la punerea intensă 
în valoare a rezervelor de care dis
pune fiecare unitate pentru a spori 
substanțial producția agricolă în anul 
viitor, pentru a crește eficiența eco
nomică. în acest context, deosebit de 
important este ca dezbaterile să se 
concentreze asupra fundamentării ri
guroase a indicatorilor planului de 
producție și a măsurilor pentru în
făptuirea lor. Viața a demonstrat că 
planurile de producție sînt cu adevă
rat viabile numai atunci cînd — por
nind de la interesele generale ale 
dezvoltării economiei naționale — 
ele sînt rezultatul hotărîrii adunării 
generale a cooperativei agricole. 
Tocmai de aceea, fiecare cooperator, 
fiecare specialist trebuie să se simtă 
dator să discute concret, deschis, 
constructiv, să facă propuneri gospo
dărești bine gîndite în ce privește re
sursele existente de sporire a pro
ducției agricole și căile de valorifi
care a lor.

în lumina exigențelor și sarcinilor 
formulate de conducerea partidului, 
concretizate în prevederile planului 
economic pe anul 1977, în centrul

dezbaterilor trebuie să se afle proble
mele legate de folosirea integrală și 
cu randament sporit a pămintului, in
troducerea acelor tehnologii de lu
crare a solului, de creștere a anima
lelor și sisteme de amplasare a cultu
rilor care să asigure obținerea unei 
producții-marfă superioare și cu o 
eficiență cit mai ridicată. în această 
ordine de idei, elementul calitativ 
nou — ce trebuie să străbată ca un 
fir roșu întreaga desfășurare a ac
tualelor adunări — îl constituie cu
prinderea în planul pe 1977 a acelor 
produse și activități care, prin valo
rificarea intensă a condițiilor locale 
existente, asigură o producție supe
rioară și o rentabilitate sporită. La 
repartizarea și adoptarea planurilor 
trebuie avute în vedere lucrările de 
zonare recent încheiate în fiecare ju
deț, iar prin modul de amplasare a 
culturilor și de repartizare a speciilor 
de animale pe cooperative să se rea
lizeze un adevărat salt calitativ în 
înfăptuirea procesului de concentrare 
și specializare a producției — cerințe 
absolut obligatorii pentru o agricul
tură intensivă și modernă. în această 
privință, un rol deosebit au consi
liile intercooperatiste, chemate să 
imprime cu mai multă fermitate răs
punderea față de îndeplinirea sarci
nilor ce revin fiecărei unități, ferme, 
brigăzi, pînă la ultimul cooperator, să 
acționeze cu mai multă hotăfire pen
tru introducerea noilor forme de or
ganizare a producției și a muncii, 
capabile să valorifice superior zestrea 
tehnică și biologică de care dispune 
agricultura noastră, să asigure spo
rirea producției vegetale și animale 
în ritmurile și proporțiile impuse de 
creșterea economică generală a țării, 
de necesitățile bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Au îndeplinit planul anual
la producția marfă

Industria județului Sibiu
La 14 decembrie, industria 

țului Sibiu a îndeplinit planul 
la producția marfă. Astfel, încă o 
etapă rodnică, de susținute efor
turi, a fost încheiată cu substan
țiale sporuri de producție de 
oamenii muncii din județ —■ români, 
germani, maghiari. Pînă la sfîrșitul 
anului, întreprinderile industriale din 
această parte a țării vor realiza su
plimentar o producție marfă în va
loare de 1,3 miliarde lei, concretizată 
într-o variată gamă de produse in
dustriale și bunuri de consum — 
800 autobasculante, 3 500 tone acid 
sulfuric, confecții-textile în valoare 
de 30 milioane lei, importante can
tități de țesături, încălțăminte, arti
cole de sticlărie, produse alimentare. 
Toate aceste sporuri au fost obținute 
în condițiile îmbunătățirii sensibile a 
Indicatorilor calitativi ai activității 
industriale, cea mai mare parte a 
producției suplimentare fiind reali
zată pe seama creșterii productivită
ții muncii.

într-o telegramă adresată cu acest

**3

jude- 
anual

prilej C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Sibiu al P.C.R., se spune :

Vă raportăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că, în spiritul indi
cațiilor dumneavoastră, organizația 
județeană de partid a acționat sus
ținut și sistematic pentru a face din 
eficiență și buna gospodărire indica
tori de referință ai întregii noastre 
activități economice, 
condiții am pregătit 
lui 1977.

în aceste momente 
bucuria unui mare 
muncii din județul Sibiu vă exprimă, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai alese sentimente de gratitu
dine pentru neostenita dumneavoas
tră activitate în slujba propășirii 
patriei și poporului nostru.

Vă rugăm să primiți asigurarea 
noastră solemnă că în anul viitor 
vom contribui și mai mult, prin re
zultatele muncii noastre, la progre
sul României socialiste.

Tot în aceste 
producția anu-

în care trăiesc 
succes, oamenii

Industria județului Suceava
se spune în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Suceava al P.C.R., gîndurile noastre, 
ale tuturor sucevenilor se îndreaptă 
cu cea mai profundă stimă și dra
goste, cu nemărginită recunoștință 
către dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, comunistul și 
conducătorul model, patriotul înflă
cărat, care vă dedicați întreaga capa
citate creatoare și gîndirea profund re
voluționară binelui și înfloririi scum
pei noastre Românii socialiste, des
tinderii, colaborării și păcii în lume. 

Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că oamenii muncii suce
veni sînt hotărîți și în continuare să 
nu precupețească nici un efort, să-și 
dăruiască întreaga lor putere crea
toare cauzei nobile a, partidului r- 
făurirea pe pămintui scump al stră
bunei noastre patrii a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și co
muniste.

Oamenii muncii din industria jude
țului Suceava au îndeplinit miercuri, 
15 decembrie, planul producției 
marfă pe întregul an, înscriind, în 
acest fel, o depășire de 490 milioane 
lei, concretizată în : 48 000 tone mi
nereu mangan marfă, 1 600 tone sare, 
mașini-unelte pentru așchierea me
talelor, mașini și utilaje pentru in
dustria lemnului, importante canti
tăți de piese de schimb auto. 10 mii 
metri cubi lemn pentru celuloză, 13 
mii metri cubi cherestea, prefabri
cate din beton armat, mobilă, trico
taje, produse agroalimentare și alta 
produse. Aceste rezultate au drept 
temei realizarea sarcinii de creștere 
a productivității muncii în proporție 
de 101,5 la sută, reprezentînd, pînă la 
sfîrșitul anului, o depășire de 2 000 
lei pe angajat.

în aceste zile, în care harnicul nos
tru popor depune toate eforturile 
pentru a încheia cu rezultate deose
bite primul an al actualului cincinal,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, în ziua de 
15 decembrie, delegația de prietenie 
a poporului chinez, condusă de tova
rășul Ci Pin-tei, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, secretar general al Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze, care 
a întreprins o vizită în țara noastră. 
Din delegație au făcut parte deputați 
în Adunarea Națională a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze, ac
tiviști de partid, de stat și pe tărîm 
obștesc.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.,' președintele Marii Adu
nări Naționale, Aurel Duma, secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., membru al Consi
liului de Stat, Dumitru Ghișe, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Eugen Barbu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Asociației de prietenie româno—

Succesele colectivelor 
din industria 

de autocamioane 
și autoturisme

Colectivele unităților Centralei in
dustriale de autocamioane și auto
turisme au realizat, de la începutul 
anului, o producție fizică suplimen
tară in valoare de peste 130 mi
lioane lei. Cele mai însemnate rea
lizări au fost obținute în domeniul 
fabricației de autoturisme și auto
utilitare. Astfel, pină la această 
dată au fost produse peste prevederi 
mai mult de 560 de autoturisme 
„Dacia 1 300“, precum și circa 1 300 
de autoutilitare.
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chineză, Vasile Șandru, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Li Tin-ciuan, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu
tări cordiale din partea tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, și a subliniat 
prețuirea deosebită pe care tovarășul 
Hua Kuo-fen o dă prieteniei româ
no—chineze.

Totodată, tovarășul Ci Pîn-fei a 
exprimat cuvinte de gratitudine to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
întrevederea acordată, pentru pri
mirea deosebit de călduroasă de care 
s-a bucurat delegația în cursul șede
rii în România, apreciind că aceasta 
constituie o expresie a prieteniei 
trainice dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete ca, 
la înapoierea în patrie, să transmită 
tovarășului Hua Kuo-fen calde salu
tări și cele mai bune urări de succes 
în întreaga sa activitate, precum și 
urări de bunăstare și fericire po
porului chinez, de noi succese in edi
ficarea orinduirii socialiste.

în cadrul întrevederii s-a dat o 
înaltă apreciere cursului ascendent al 
relațiilor româno-chineze, raporturi
lor de strînsă prietenie, colaborară 
fructuoasă și solidaritate dintre parti
dele, țările și popoarele noastre;

A fost exprimată dorința ambelor 
părți de a acționa și în viitor pen
tru extinderea și 
a schimburilor de 
laborării în toate 
Partidul Comunist 
Comunist Chinez, 
Socialistă România 
Populară Chineză. Aceasta corespun
de intereselor celor două partide șl 
popoare, constituie o contribuție la 
cauza generală a socialismului, a 
luptei împotriva imperialismului, pen
tru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru pace în 
întreaga lume.

în acest cadru, s-a apreciat că vi
zita delegației de prietenie a poporu
lui chinez, precum și vizita, care are 
loc în aceste zile, a delegației de 
partid și guvernamentale române în 
R. P. Chineză constituie o ma
nifestare a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-chineze.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă da caldă și tovărășească 
prietenie.

adîncirea continuă 
delegații și a co- 
domeniile dintre 
Român și Partidul 
dintre Republica 

și Republica

SLUJITORUL ȘCOLII
educator si model uman

Sortimente noi 
de materiale 

de construcții
acestui an, în industria 
de construcții au fost 
fabricație 50 de noi sor- 
fost produse, printre al-

în cursul 
materialelor 
introduse in 
timente. Au 
tele, panouri ceramice mari pentru 
locuințe, panouri din beton celular 
autoclavizat, elemente despărțitoare 
pentru interiorul garsonierelor și a- 
partamentelor, realizate intr-o variată 
gamă coloristică, și planșee pentru 
diverse tipuri de clădiri. Cele mai 
semnificative realizări pe linia diver
sificării producției le-au obținut în
treprinderile de materiale de con
strucții din Roman, Călărași și Deva, 
fabricile de produse ceramice din 
Lugoj și Sighișoara. Această acțiune 
s-a materializat în importante avan
taje de ordin tehnic și economic : îm
bunătățirea aspectului estetic al con
strucțiilor de locuințe, sporirea gra
dului de funcționalitate a spațiilor 
de locuit din garsoniere și aparta
mente, precum și reducerea timpu
lui de construcție.

în ziarul nostru din 26 
februarie, o știre primită 
de la corespondentul din 
județul Prahova consemna 
faptul că o sută de fami
lii se mutaseră în casă 
nouă. O știre obișnuită, ca 
multe alte zeci și sute, a- 
părute in ultimii ani. des
pre noi ansambluri de lo
cuințe, noi cartiere. Și to
tuși, această știre are o 
anumită semnificație : este 
prima de acest fel publi
cată în 1976, iar cele o 
sută de apartamente, des
pre care amintea, erau 
printre primele date în fo
losință din cele aproape 
140 000 prevăzute a se 
construi în acest an din 
fondurile statului și ale 
populației cu sprijinul sta
tului în credite și execu
ție. primele din cincinalul 
care a început.

Sporul de apartamente 
ce se vor realiza în acest 
an față de anul 1975 echi
valează cu un oraș ca
pabil să găzduiască popu
lația unor orașe ca Gheor- 
gheni sau Urziceni. în toate 
județele țării, în toate ora
șele și, mai cu seamă, in 
strinsă legătură cu zonele 
industriale care se nasc sau 
se dezvoltă, constructorii au 
ridicat locuințe moderne și 
confortabile pentru cei ce 
muncesc. Pînă la sfîrșitul 
lunii noiembrie s-au mu
tat in casă nouă circa 
80 000 de familii. în răs
timpul care a mai rămas 
din acest an, alte zeci de

de familii urmează să 
apartamente

mii 
se instaleze în 
noi.

Este demn 
faptul că toate 
de locuințe ale anului 1976 
au fost amplasate în peri
metrele construibile stabi
lite prin schițele de sis
tematizare ale fiecărei lo-

de reținut 
construcțiile

cu apâ a localităților: s-au 
dat în funcțiune noi surse 
de alimentare cu apă la 
Iași, Cărei, Timișoara. Că
lărași, Pașcani, Constanța, 
Botoșani, Sibiu, Hunedoara 
și altele. Zeci și sute de 
kilometri de conducte s-au 
adăugat rețelelor subterane 
de canalizare ale orașelor.

vire dincolo de pragul 
Anului nou. pentru a ve- 

\ dea ce va reprezenta
1977 în construcțiile de lo
cuințe. La data elaborării 
actualului plan cincinal, 
pentru anul care vine 
se stabilise realizarea a 
152 000 de apartamente. O 
cifră superioară anilor

80000 DE FAMILII
U

în casa nouă
calități, că s-a dat o 
mai mare atenție încadră
rii acestora în specificul 
arhitecturii locale, iar ca
litatea sporită a lucrărilor 
conferă noilor blocuri un 
aspect exterior plăcut și un 
grad sporit de confort 
pentru locatari. Dotarea 
noilor cartiere cu maga
zine și alte unități de ser
vire pentru populație — 
majoritatea aflate la par
terul blocurilor de locuin
țe — s-a bucurat 
multă grijă din 
edililor. Investiții 
tante s-au făcut, 
menea, în ce 
îmbunătățirea

de 
partea 
impor- 

de ase- 
privește

alimentării

Se poate afirma, pe drept 
cuvînt, că în 1976 orașele 
țării au devenit mai fru
moase, prin noile construc
ții, iar gradul lor de ur
banizare a crescut în urma 
executării unor astfel de 
lucrări, ca acelea amintite 
mai sus, a căror însemnă
tate în viața unui oraș 
este indiscutabilă. Tot în 
acest an au început să se 
pună primele cărămizi și 
primele tone de ciment la 
fundația multor edificii 
din cele 120 de comune 
care vor deveni centre ur
bane in actualul cincinal.

Deoarece anul este pe 
sfîrșite, să aruncăm o pri-

precedenți ; de altfel, ca 
și aceea privind întregul 
plan al construcțiilor de 
locuințe pînă în 1980, care 
prevedea realizarea a peste 
800 000 de apartamente. 
După cum s-a arătat la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
2—3 noiembrie, în urma e- 
conomiilor ce se vor ob
ține in acești ani, prin re
ducerea costurilor investi
țiilor, a consumurilor de 
materiale, se creează po
sibilități pentru alocarea 
suplimentară în anul 1977— 
1980 de fonduri și 
teriale 
rea a 
noi apartamente și circa

ma- 
pentru construi- 
încă 140 000 de

20 000 de garsoniere desti
nate familiilor tinere, fără 
copii. Aceasta va însemna 
că, în acest cincinal, volu
mul construcțiilor va spori 
considerabil, 
la aproape 
locuințe noi, 
mărimi — 
două ori mai 
în cincinalul precedent. Și 
cum în politica partidului 
nostru vorba este faptă, 
chiar din 1977 cifrele pre
văzute la capitolul con
strucțiilor de locuințe al 
planului anual sînt sporite 
cu 40 000 de apartamente, 
dintre care 20 000 de gar
soniere. Așadar, numărul 
apartamentelor ce urmează 
a fi construite in 1977 se 
ridică la 192 000 — aproape 
cit în întreg cincinalul 
1961—1965. Important de 
reținut este și faptul că se 
vor realiza noi tipuri de 
apartamente, mai diverse 
și cu un grad sporit de 
confort.

Toate aceste cifre 
tot atitea argumente grăi
toare care, alături de 
te altele ce oglindesc 
tinua ridicare a nivelului 
de trai al populației, ilus
trează pregnant grija per
manentă a partidului și 
statului nostru pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
locuit ale oamenilor mun
cii, pentru crearea posibili
tății ca fiecare familie să 
beneficieze de un cămin 
modern, confortabil.

Rodica ȘERBAN

ajungindu-se 
1 000 000 de 

de diferite 
aproape de 

multe decit

sînt
mul-
con-

Personalitatea mora
lă a educatorului — 
iată o axiomă cu pro
funde rezonanțe în 
climatul moral al pa
triei noastre socialiste. 
Indiferent de specia
litatea lui, de școala 
sau de universitatea în 
care activează, educa
torul se cere a fi un 
model pentru elevii 
lui, un maestru pe 
care aceștia să-1 poa
tă lua drept exemplu. 
El trebuie să le trans
mită, pe lingă cunoș
tințele acumulate de 
generațiile anterioare, 
simțul de răspundere 
față de societate, co
rectitudinea și conști
inciozitatea în muncă, 
cinstea, exigența față 
de ei inșiși, ca și față 
de alții, înțelegerea 
față de drepturile și 
datoriile lor, pe scurt 
spus — o atitudine 
civică responsabilă.

Și aceasta cu 
mai mult cu cit 
gerea modelului 
urmat în viață 
cizează aspirațiile 
mai profunde ale 
vilor și 
Această alegere se 
operează lent, pe mă
sura înaintării la stu
dii sau în viață și de
notă o mare severita
te în materie de apre
ciere. De aceea tine
retul cere acelora pe 
care ar voi să-i ia ca 
model sau să-i con
sidere ca maeștrii ca
lități deosebite, prin
tre care, cum amin
team, și o foarte bună 
pregătire profesiona
lă, dar și o inimă cal
dă, o înțelegere a con
diției tînărului student 
sau elev și o deschi
dere inteligentă față 
de alte opinii, așadar, 
ținută intelectuală

atît 
ale- 

de 
pre- 
cele 
ele- 

studenților. 
alegere

elevată, reunită cu o 
ținută morală și su
perioară omenie.

Scrutînd-u-ne bio
grafia spirituală — și 
e bine, și e moral s-o 
facem toți deopotrivă 
pentru propria noastră 
autoperfecționare — ne 
dăm și mai bine sea
ma că acestea sînt tră
săturile esențiale pe 
care și noi, în timpul 
cînd am fost elevi, am

însemnări de acad. 
Caius IACOB

dorit să le putem re
cunoaște 
care i-am 
maeștri, 
perspectivă, 
dintre noi își reamin
tește figura luminoasă 
a cite unui dascăl sau 
profesor din perioada 
școlarității. Eu voi 
evoca aici pe aceea a 
primului meu învăță
tor, Iosif Moldovan 
(1863—1940) din Arad. 
Lecțiile acestuia nu se 
mărgineau numai la 
predarea primelor cu
noștințe de scris și ci
tit, de istorie a patriei, 
de geografie. El a 
transmis tuturor ele
vilor săi acel simț de 
iubire a patriei, mîn- 
dria de a aparține 
acestui popor, care-i 
vor călăuzi toată via
ta. într-o epocă înde
părtată, încă la sfirși- 
tul secolului trecut, 
cînd noțiunea de „re
partizare în produc
ție" era inexistentă, 
învățătorul nostru se 
preocupa de plasarea 
în muncă a elevilor 
săi și le urmărea ac
tivitatea. Autor de ma
nuale, el conducea și 
reuniunea învățători-

acelora 
privit 

In
pe 
ca 

această 
fiecare

lor din județ, organiza 
activități culturale 
sate, era admirat 
concetățenii săi 
constituia un exem
plu viu pentru învă
țători, cărora le cerea 
să considere munca de 
dascăl ca 
tolat. Nu 
rare că 
membrii 
și-au început ucenicia 
școlară în școala pri
mară a lui Iosif Mol
dovan.

Din epoca studiilor 
liceale aș evoca pe 
Ascanio Crișan (1887— 
1952), director al Li
ceului din Arad, și 
pe Teodor Neș (1891— 
1975), director al Li
ceului din Oradea, 
ambii profesori de 
matematică și de fi
zică. Oameni de vastă 
cultură și de o înaltă 
pregătire profesională, 
aceștia au exercitat o 
deosebită influență 
culturală în orașele 
unde au profesat. Ei 
au conferențiat în ca
drul universităților li
bere, pe care le-au 
animat în acele orașe. 
Teodor Neș, in volu
mul „Oameni din Bi
hor", a dat pentru is
torie o vastă frescă 
a vieții culturale și 
politice a românilor 
bihoreni din perioada 
1848—1918. In timpul 
cînd am fost student, 
o mare influență au 
exercitat-o asupra mea 
maeștrii Gheorghe Ți- 
țeica și Dimitrie Pom- 
peiu, profesori și sa- 
vanți, în care vedeam 
reunite intr-o i 
măsură calitățile 
care dorim 
cunoaștem 
le pe care 
în viață.
mea nu este limitați-

la 
de
și

pe un apos- 
este de mi
trei dintre 

Academiei

înaltă 
! pe 

să le re- 
în modele- 
ni Ie luăm 

Evocarea

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Bucuria de a se muta in casă nouă au trăit-o. în cele 11 luni ale acestui an, circa 80 000 de familii, lată, în stînga imaginii, una dintre ele, recent instalată intr-un apartament de pe șoseaua Pantelimon din Capitală Foto : S. Cristian
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întrebări și răspunsuri privind

RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI
Șl AL LOCUINȚELOR

Cum vor fi utilizate

[FAPTUL | 
{DIVERS!

informațiile amplei investigații Preocupări pentru valorificarea resurselor locale

socio’demogrufice ?
Recensămîntul populației și al lo

cuințelor — care se va efectua la în
ceputul anului viitor — reprezintă o 
amplă investigare socio-demografică, 
desfășurată după principii și tehnici 
riguros științifice. Noul recensă
mînt — la care își vor aduce con
tribuția aproape 130 000 de recenzorl 
— va oglindi mutațiile din societatea 
noastră socialistă, modificările care 
au avut loc în numărul, repartizarea 
populației și a forței de muncă pe 
teritoriul țării, pe principalele ra
muri ale economiei și industriei, în 
nivelul de pregătire a populației, în 
îmbunătățirea condițiilor de locuit 
și ridicarea bunăstării întregului po
por. Datele și informațiile culese vor 
folosi pentru fundamentarea măsu
rilor ce trebuie să fie adoptate în 
vederea îndeplinirii cu succes a obiec
tivelor de dezvoltare a economiei na
ționale, de înfăptuire a politicii de
mografice stabilite de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Prin conținutul și structura lor, 
datele culese cu prilejul recensămîn
tului, pe baza declarațiilor făcute de 
cetățeni și înregistrate în formularele 
de recensămînt, corespund necesității 
obiective de cunoaștere socio-econo- 
mică și demografică. Astfel, se vor 
obține date și informații cu privire la 
modificările care au avut loc în struc
tura populației (pe sexe, virste, stare 
civilă, în componența gospodăriilor și 
familiilor), la migrația populației și a 
forței de muncă, mobilitatea socială, 
mutațiile intervenite în pregătirea 
forței de muncă și in repartizarea a- 
cesteia în profil teritorial și pe ra
muri ale economiei naționale. Tot
odată, culegerea și prelucrarea date
lor referitoare la locuințe și clădiri 
vor conduce la cunoașterea schimbă
rilor intervenite in structura și re
partizarea teritorială a fondului de 
locuințe, sporirea gradului de con
fort și îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale populației.

După cum se știe, una din cele 
mai utilizate structuri demografice 
în procesul planificării economice și 
sociale o reprezintă repartizarea 
populației pe sexe și vîrste. Datele 
privind evoluția principalelor con
tingente de populație — de vîrstă 
școlară, la vîrsta încadrării în mun
că, pe diferite unități administrativ- 
teritoriale și zone geografice — ser
vesc la fundamentarea măsurilor de 
cea mai mare importanță pentru pla
nificarea și conducerea economicii

Potențialul economic este strîn» 
legat de structura pe vîrste a popu
lației, de gradul de atragere în pro
ducția socială a tuturor persoanelor 
aflate la vîrsta încadrării în muncă. 
Cunoașterea evoluției populației și a 
forței de muncă, a mutațiilor care in
tervin în structura populației active

după nivelul de pregătire, pe profe
siuni și pe specialități, prezintă — 
așa cum s-a mai arătat în cadrul a- 
cestei rubrici a „Scînteii" — o mare 
importanță pentru conducerea pe bază 
de plan a întregii economii. Potrivit 
prevederilor Programului partidului, 
adoptat la Congresul al XI-lea, for
ța de muncă activă din țara 
va trebui să ajungă în anul 
aproape 11 500 000 persoane, 
a asigura un puternic avînt 
mic în procesul făuririi societății so
cialiste 
necesar 
aibă o 
care să 
rii și nivelului de dotare cu mijloace 
tot mai perfecționate a muncii.

Pentru fiecare persoană ocupată.

noastră 
1990 la 
Pentru 
econo-

multilateral dezvoltate este 
ca această forță de muncă să 
structură socio-profesională 
corespundă integral structu-

Azi răspunde
dr. Marinache VASILESCU, 

director general adjunct 
la Direcția Centralâ de Statistică

cu 
a 

de

în formularele de recensămînt se 
va înregistra : locul de muncă, sec
torul social-economic al locului de 
muncă, profesia, ocupația, meseria 
sau specialitatea. După prelucrarea 
în calculator a acestor date, se va 
stabili repartizarea populației active 
pe ramuri și subramuri ale econo
miei naționale, pe ocupații și profesii. 
Cunoașterea structurii populației ac
tive pe ramuri și sectoare social-e- 
conomice în corelații complexe 
sexul, vîrsta, nivelul de pregătire 
fiecărei persoane este deosebit
utilă pentru fundamentarea progra
melor de măsuri privind folosirea e- 
ficientă a forței de muncă în econo
mie, precum și la elaborarea planu
rilor de calificare a forței de muncă.

Datele ce se vor obține la recen
sămînt cu privire la locul nașterii, ul
timul domiciliu avut, anul stabilirii 
în localitate, structura populației — 
prezente, temporar absente sau ple
cate pe o perioadă mai îndelungată 
din localitate — vor arăta direcția și 
intensitatea migrației între județe și 
diferite categorii de localități, ceea ce 
va ajuta la elaborarea unor măsuri 
economico-sociale menite să permi
tă atît integrarea rapidă și eficientă 
a populației in zonele de migrare, cît 
și dirijarea populației calificate sau 
în curs de calificare spre zonele cu 
deficit de forță de muncă. De ase
menea, datele recensămîntului pri
vind mobilitatea teritorială a popu
lației, locul de muncă, profesia, 
ocupația, densitatea pe unități teri- 
torial-administrative — și, în cadrul 
acestora, pe microzone — vor servi

Ia alegerea 
samentului 
a dotărilor 
lor verzi, a spațiilor de recreare și 
odihnă. Prelucrarea datelor obținute 
cu ocazia recensămîntului va furniza 
informații utile pentru aprecierea 
evoluției și transformărilor pe care 
le vor cunoaște — in contextul in
dustrializării — centrele urbane, a 
modului în care dezvoltarea acestor 
centre va influența dezvoltarea ce
lorlalte localități din zonă, datorită 
deplasării forței de muncă. La rîn- 
dul său, analiza datelor cu privire 
la structura pe grupe de vîrstă și 
sexe a populației va permite funda
mentarea dezvoltării ramurilor pro
ducătoare de bunuri de consum și 
diversificarea sortimentală a produc
ției, in strînsă legătură cu cerințele 
și exigențele crescînde ale cetățeni
lor. Cunoașterea în detaliu a numă
rului și structurii populației, după 
diferite caracteristici demografice și 
pe diferite unități teritorial-admi- 
nistrative, permite o mai judicioasă 
orientare în dezvoltarea și dotarea 
social-edilitară a localităților : gru
parea și profilarea rețelei comerciale, 
a unităților prestatoare de servicii, a 
unităților social-culturale, a institu
țiilor medicale, de asistență și ocro
tire socială, organizarea transportu
lui orășenesc în comun, dezvoltarea 
rețelei de alimentare cu apă. canali
zare, energie electrică, termoficare și 
alte servicii comunale.

în formularele de recensămînt se 
înregistrează, pentru femeile căsăto
rite, văduve sau divorțate, numărul 
copiilor născuți-vii și al copiilor a- 
flați în viață. Analizarea acestor 
date în corelație cu contingentele de 
femei oferă posibilitatea fundamen
tării științifice a ipotezelor asupra 
evoluției în perspectivă 
asupra creșterii viitoare 
din țara noastră.

Cu prilejul lucrărilor 
ale recensămîntului 
materialelor cartografice (schițe, pla
nuri) ale localităților, împărțirea te
ritoriului în sectoare de recensă
mînt — s-a creat o bază documen
tară pentru organizarea în viitor a 
unor eventuale anchete sau cercetări 
selective. De asemenea, datele recen
sămîntului populației și al locuințe
lor vor folosi pentru perfecționarea 
evidenței curente a populației și a 
fondului locativ, precum și a 
gului sistem informațional al 
ticii demografice și sociale.

Prin urmare, recensămîntul 
lației și al locuințelor constituie atît 
un valoros mijloc de investigare so
cială, cît și o importantă bază de or
ganizare pentru alte forme de cer
cetare demografică sau sociologică.

mai Judicioasă a ampla- 
platformelor industriale, 

social-culturale, a zone-

Printre unitățile economice din 
județul Hunedoara care au îndepli- 
nit înainte de termen planul pe a- 
ce.st an se numără și Fabrica de 
industrie locală Brad, care pînă în 
prezent a și livrat suplimentar la 
fondul pieței diferite produse — ma
teriale de construcții, mobilă, um
brele pliante, bunuri alimentare etc. 
— în valoare de aproape 8 milioane 
lei. Cadrele tehnico-inginerești — 
subliniau directorul fabricii Ni- 
colae Zăhuț și inginerul-șef loan

Faur — au reușit să identi
fice și să pună în valoare noi re
zerve de materii prime din Tara 
Zarandului pentru realizarea unor 
produse noi. Valorificarea impor
tantului zăcămînt de calcit din a- 
ceastă zonă a dus, între altele, 
la obținerea prafului de calciu, so
licitat de industria chimică pentru 
fabricarea maselor plastice, a vop
selelor și lacurilor, cauciucului sin
tetic etc. în prezent se asigură în-

tregul necesar de piatră brută pen
tru construcțiile 
zona Brad.

După cum am 
lectivul acestei 
introducerea în 
game variate de 
nat, obiecte de uz casnic și gospo
dăresc. în 1978, producția de mo
bilă a fabricii — în fotografie, un 
aspect din atelierul de lustruit mo
bilă — se va dubla. (S. Ionescu).

de locuințe din

fost informați, co- 
fabrici pregătește 
producție a unei 

articole de artiza-

a natalității, 
a populației

pregătitoare
— întocmirea

intre- 
statis-

popu-
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Nominalizarea întregii producții, 
încheierea tuturor contractelor

pentru anul viitor

„Felurite 
și de toate" |

Decembrie, intrat in tradiție 
ca lună a cadourilor, a adus un I 
dar și pentru pensionarii Gala- 
țiului. La casa de cultură a sin- • 
dicatelor din localitate a luat ■ 
ființă un „club al pensionarilor". 
Foștii lucrători de la șantierul | 
naval, de la căile ferate și de 
la alte întreprinderi și instituții 
ale orașului, deși de profesii di
ferite, au găsit un „limbaj co
mun" de cunoaștere și apropiere. 
Vin la clubul lor să vadă cite 
un film, să facă o partidă de 
șah, să audieze cite o expunere 
despre noutățile din țară și din 
lume, să pună la cale o nouă ac
țiune in folosul obștii, la care 
contribuie fiecare, după puterea 
și priceperea lui. $i astfel, bă- 
trineii încing taifasuri în care 
discută „felurite și de toate" — 
cum ne spune unul dintre ei — 
asigurindu-ne că se simt la casa 
de cultură ca la ei acasă.

L-ati văzut9

pe Dorel ?
Șeful miliției județene Caraș- 

Severin, lt. colonel Petre Mol
dovan, ne șerie : „Vă rugăm să 
ne ajutați, prin rubrica „Faptul 
divers", în găsirea minorului 
Beica Pavel-Dorel, in etate de 
10 ani, elev la școala generală 
nr. 7 din municipiul Reșița. Cu 
toate eforturile depuse de noi 
pînă în prezent, minorul nu a 
fost identificat". In continuare, 
semnatarul adresei arată că Do
rel a plecat de la școală, în ju
rul orei 14, în ziua de 11 oc
tombrie, dar nu s-a dus acasă. 
Dorel este îmbrăcat în unifor
mă de școală, are părul castaniu, 
ochii căprui și înălțimea de cir
ca 110 centimetri. Bine zis „cir
ca". pentru că, între timp, s-o fi 
mai înălțat cu un centimetru. 
Cititorii noștri, care au cunoștin
ță de locul unde se află Dorel 
sau au auzit ceva despre el. sînt 
rugați să anunțe cel mai apro
piat organ de miliție.

Abuz 
de încredere

Pini de curind. Elena Preda 
a fost casieră la cantina între
prinderii agricole de stat Co- 
dlea. Dacă cineva ar fi solicitat 
o referință despre modul in care 
„Lenuța" (cum o alintau cei din 
jur) își făcea datoria, conduce
rea I.A.S. nu ar fi ezitat să de
clare: „Este harnică foc. Este 
foarte pricepută. Este amabilă. 
Este corectă"...

Dar nu era. Profitind de în
crederea acordată — dar mai 
ales de faptul că munca ei nu 
era de nimeni controlată — Le- 
nuța a început să treacă in sta
tele de plată nume fictive, pe 
care tot ea le semna, incasin- 
du-și banii. Ba, colac peste pu
păză, pentru a nu-i „dezamăgi" 
pe cei care-i arătau atita în
credere, a prins a-i semna, in 
fals, și pe director, și pe ingine
rul-șef... Pină deunăzi, cînd a 
fost și casiera „încasată" pentru 
multă vreme de acum incolo. 

în locul a 
două vieți»

Ca fulgerul, o veste tristă a 
făcut înconjurul comunei To- 
polog, județul Tulcea. Survenită 
brusc, moartea Măriei Naidin a 
produs compasiune și nedume
rire. Rudele, vecinii, cunoscuții 
își spuneau : „Era o femeie în 
putere, sănătoasă tun. Trebuie 
să se fi întimplat ceva. Nu e lu
cru curat". Ancheta miliției avea 
să constate că răposata, ajutată 
de Natalia Bucurencu, fostă 
moașă în sat, își provocase un 
avort, folosind metode empirice, 
în timpul cercetărilor miliției, 
fosta moașă a mărturisit tot.

Întreprinderea vasluiană cunoaște Ia 
ora actuală planul producției globale 
și producției-marfă pe anul 1977, are 
nominalizată producția anuală in 
procent de 70—73 la sută, care în bună 
parte este contractată.

Dacă este posibilă recuperarea râ- 
minerilor în urmă în aceste privințe 
pînă la finele lunii decembrie, cînd 
trebuie să se încheie acțiunile de 
nominalizare și contractare pe între
gul an viitor, incertitudinea se lo
calizează în a doua parte a trimes
trului I și, firesc, în continuare, în 
primul semestru din 1977. Sigur, 
după felul cum s-a lansat fabrica
ția la turnătorie și în atelierele pri
mare, la o serie de repere și sub-

Confruntat eu o diversitate de pro
bleme ale producției în acest prim 
an al cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, tînărul colectiv de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea de ventilatoare și in
stalații de ventilație din orașul Vas
lui reușește să încheie anul 1976 cu 
un bilanț pozitiv la indicatorul pro- 
ducție-marfă. încă de pe acum, în 
majoritatea sectoarelor de fabricație 
se ating ritmurile de producție sta
bilite pentru primul trimestru al a- 
nului viitor. Este efectul unei mai 
puternice mobilizări a resurselor 
umane și materiale, în special, în tri
mestrul IV a.c., situație pozitivă care, 
de fapt, dă certitudinea că in anul 
viitor se va înce
pe bine producția 
încă din primele 
zile ale lui ianua
rie. în mănunchiul 
de realizări „edi
ția 1976“, se cuvi
ne așezată mai în- 
tîi diversificarea 
produselor : 12 ti
puri de ventilatoare industriale, 5 ti
puri pentru mașini agricole și con
strucții agrozootehnice, 8 tipuri de 
ventilatoare de mină în curs de fi
nalizare în luna decembrie a.c. și re- 
ductorul tip 4 BH. O precizare : acest 
proces de lărgire a gamei sortimen
tale a avut loc în aceleași spații de 
producție, în care s-a efectuat re- 
amplasarea utilajelor pe fluxuri teh
nologice. Notăm și o altă premieră 
în 1976 : turnătoria de neferoase 
a întreprinderii — singura de acest 
fel din industria județului — a 
început să producă piese turnate din 
aluminiu în greutate de pînă la 500 
kg pentru diverși beneficiari, cum 
sînt : întreprinderea de pompe, 
„Energoreparații" și „Electroapara- 
taj" din București, Șantierul naval 
Drobeta Turnu-Severin. întreprinde
rea „Hușeana" din orașul Huși și al
tele.

Evident, asemenea succese se dato- 
resc specializării oamenilor, sporirii 
răspunderii acestora pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan. De pe a- 
ceastă bază a fost lansată producția 
celui de-al doilea an al cincinalului 
actual, perioadă în care activi
tatea întreprinderii va cunoaște o a- 
preciabilă dezvoltare. Un prim argu
ment. în 1977, față de anul acesta, 
producția urmează să fie de 2,5 ori 
mai mare. Deci, sint sarcini mo
bilizatoare. Conștienți de răspunde
rea politică și profesională pe care o 
au pentru înfăptuirea acestor preve
deri, comuniștii, membrii comitetului 
de partid si ai consiliului oamenilor 
muncii au trecut din vreme la pre
gătirea producției anului viitor. 
Cu sprijinul primit din partea orga
nelor de partid județean și orășe
nesc, ca și al Centralei industriale 
de utilaj tehnologic chimic, petro
chimic si minier (C.I.U.T.C.P.M.).

Întreprinderea de ventilatoare 
și instalații de ventilație din Vaslui 

cere în acest sens sprijinul centralei de resort
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ansamble există garanția că, încă 
din prima lună, se vor putea monta 
și livra produse beneficiarilor. în
ceputul bun pe care se scontează va 
trebui insă continuat cu o ritmici
tate din ce in ce mai viguroasă. Or, 
pentru aceasta, sînt necesare acți
uni energice din partea comitetului 
de partid, a consiliului oamenilor 
muncii, pentru ca — cu ajutorul 
centralei de resort — procentele la 
nominalizarea producției și contrac
tări pe trimestrul I să fie urgent 
îmbunătățite. Orice întîrziere a în
cheierii contractelor pentru desface
rea produselor, a unor contracte 
ferme cu diferiți beneficiari poate 
crea probleme în semestrul I.

Un alt capitol al pregătirilor se 
referă la aprovizionarea tehnico- 
matcrială. în general, se apreciază 
că în acest domeniu nu sînt greu
tăți. ci doar unele situații ce pot fi 
rezolvate. Avînd în vedere că între
prinderea din Vaslui este încă în 
anii de început, se face apel din nou 
la colectivul întreprinderii de ma
șini electrice București, principalul 
furnizor de motoare electrice pentru 
ventilatoare industriale — de a fi în 
continuare receptiv la solicitările

unității vasluîene. Din discuția avută 
cu conducerea întreprinderii, pe lin
gă faptul că pregătirea producției 
anului viitor se desfășoară în con
diții mai bune față de cel prece
dent, am reținut și alte preocupări 
ale consiliului
Concomitent cu pregătirea fabrica
ției. s-a întocmit un program pentru 
urmărirea realizării produselor con
tractate cu termen de livrare in tri
mestrul I, iar pe baza unui grafic 
se ține un contact permanent cu 
furnizorii de piese și semifabricate 
(întreprinderea de piese turnate și 
întreprinderea „Neptun" din Cimpi- 
na, întreprinderea județeană de in
dustrie locală Vaslui și altele).

Preocupări 
xistă și în 
recția extinderii 
în anul urmă
tor a nomen
clatorului de pro
duse. Diversifi
carea constă, in
tre altele, în con
strucția a încă 9 

tipuri de reductoare, 4 tipuri de 
ventilatoare industriale și 2 tipuri 
noi de ventilatoare destinate con
strucției de mașini agricole. A- 
ceste noi produse vor fi realizate 
în condițiile in care întreprinderea 
și-a propus o serie de măsuri teh
nologice pentru reducerea consumu
lui de metal cu circa 300 tone.

Se desprinde, deci, cerința că pen
tru a se realiza lună de lună un 
ritm de producție superior trebuie 
depuse în continuare eforturi susți
nute atit din partea întreprinderii, cit 
și a centralei de resort, pentru no
minalizarea fără întîrziere a întregii 
producții și încheierea tuturor con
tractelor economice. Este necesar, 
totodată, ca aceeași centrală de re
sort să soluționeze cu promptitudine 
problemele referitoare la punerea 
de acord a tuturor indicatorilor de 
plan cu situația concretă existentă 
Ia întreprinderea din Vaslui.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scînteii"

oamenilor muncii.
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Fapte • Opinii • Propuneri

e- 
di-

Prin problematică și 
perspectivă, „Trei zile și 
trei nopți" continuă direc
ția inaugurată, cu forță și 
personalitate artistică, de 
„Puterea și Adevărul", 
direcția filmului politic in
spirat din istoria ultimelor 
decenii. „Trei zile și trei 
nopți" evocă problematica 
social-politică și umană cu 
care s-au confruntat comu
niștii în lupta pentru cuce
rirea deplină a puterii poli
tice, relevînd intr-o lumină 
limpede și adevărată 
cultățile pe care le-au 
de învins în bătălia 
chisă împotriva unui 
man puternic și viclean, cît 
și în luptele subtile din 
conștiința oamenilor. Fil
mul are darul de a între
ține vie amintirea acelor 
evenimente tumultuoase și 
de a da, totodată, prin forța 
ideilor proclamate, vigoare 
sporită luptei revoluționare 
de azi. în chip fericit, va
lorile ideatice ale dezbate
rii politice cu rezonanțe în 
actualitate, angajate de 
„Trei zile și trei nopți", au 
stimulat energiile, talentul 
realizatorilor, așa îneît fil
mul este unul dintre cele 
mai bune creații artistice 
ale anului.

Primele imagini ni-1 pre
zintă pe Paul Dunca, eroul 
lui Al. Ivasiuc din „Apa", 
cercetind gara prin întune
ricul nopții. Citeva secven
țe mai tîrziu, obiectivul se 
mută pe alte figuri, dar in
sistă îndelung asupra lui 
Dăncuș, secretarul județe- 
nei de partid, asupra privi
rii acestuia scrutînd ..sen
sul întîmplărilor". Datori
tă maturității acestei pri
viri îndreptate spre epocă, 
spre oamenii și faptele ei, 
Dăncuș dobîndește în film, 
— evocare realistă a fră-

an 1946 — rolulmîntatului 
principal.

...Era în 
Aveau loc 
banditești __ _______
în țara pustiită și înfome
tată de război își făcuseră 
apariția afaceriști de tot 
soiul, care sfidau sărăcia și 
mizeria oamenilor, sabotau 
„economatele" și terorizau 
populația. în orașele de 
graniță din nordul

februarie 1946. 
ultime acțiuni 

ale legionarilor.

politică — „Trei zile și trei 
nopți" prelungind o dez
batere și o meditație sub
stanțială, tensionată, ade
vărată despre capacitatea 
politică a comuniștilor de 
a adecva mijloacele la țel; 
despre om înțeles ca scop 
ori ca mijloc.

Pentru a crea „Trei zile 
și trei nopți", pentru a 
lăsa loc desfășurării pla
nului politic, Alexandru

scena „raționamente
lor" lui Șuluțiu) și de a 
construi prin acord sau 
prin contrast „un limbaj 
al ambianței". Profesiona- 
litatea lor se remarcă în 
priceperea de a crea nu o 
dată impresionante scene 
de masă, în „știința" de a 
concepe memorabile imagini 
de poezie gravă, preg
nante tablouri simbolice.

duș-

Trei zile și trei nopți
(unde se petrece acțiunea 
filmului) „oamenii lui 
ticu" deveniseră o 
puternică, ce nu se 
la o parte nipi de 
mă... Uciderea unui 
de noapte care-și 
datoria, moartea unui om, 
a unui tovarăș produce 
însă o reacție fermă din 
partea maselor de munci
tori, grăbește și cimentea
ză alianța lor cu țărănimea 
și ridică in fața cadrelor 
Partidului Comunist pro
blema strategiei și tacticii 
de urmat pentru zdrobirea 
dușmanului de clasă, pen
tru canalizarea avîntului 
revoluționar, pentru con
solidarea deplină a puterii. 
Dăncuș traversează el în
suși un moment de cum
pănă. Situația se va rezol
va fericit prin intervenția 
promptă și colaborarea cu 
Grigorescu, membru al Co
mitetului Central, activist 
cu o mai mare experiență

Pi- 
bandă 
dădea 

la cri- 
paznic 
făcuse

Ivasiuc (ajutat și de Ro
xana Pană, coscenaris- 
tă) a avut puterea să 
se desprindă de cartea sa, 
de o parte însemnată a ei. 
Filmul restrînge și concen
trează problematica și „lu
mea" dezvoltate în roman. 
(Bătrîna doamnă Dunca, 
baroneasa Grodl, personaje 
de neuitat ale cărții, sint, 
în film, abia schițate).

Forța imaginii susține 
viguros această evocare și 
reflecție în istorie. Valoa
rea artistică a filmului stă 
deopotrivă în talentul de a 
investiga psihologii și me
dii și_de a tensiona dezba
teri. -
nașe, 
torul 
prin 
transfigura plastic psiholo
gii umane și medii sociale 
diverse, prin vocația de a 
gîndi perspectiva imaginii, 
de a orchestra polifonic 
prim-planurile (admirabi-

Regizorul Dinu Tă- 
împreună cu opera- 
Doru Mitran impun 
capacitatea de a

Ne-a făcut o deosebită 
plăcere să sesizăm la acest 
tînăr și talentat regizor 
nu numai stăpînirea „a- 
paratului", ci și buna în
drumare a „oamenilor" — 
actori de frunte, inspirat 
distribuiți, conduși, atent 
urmăriți (în dialogul lor di
rect sau subtextual).

In jocul admirabil al ac
torului Petre Gheorghiu, în 
darul simplității. în tonul 
convingător al omeniei sale, 
în căutările și neliniștile lui 
se simte mereu bogata ex
periență artistică ce du
blează talentul și marea 
„credință" în rolul perso
najului care apără ideea o- 
mului ca scop. Impresio
nant, profund autentic în 
rolul lui Grigorescu. este și 
Amza Pellea. Cu intuiția 
fină a faptului că „Piticu" 
reprezintă o altă concepție 
despre putere. George Con
stantin întruchipează perso
najul cu străluciri viclene

în priviri, cu exploziile de 
vitalitate ale unui brutal 
egocentrism. Reîntîlnim, 
alături de el, pe Fory 
Etterle și pe Gh. Dinică în 
creații „de zile mari".

Distribuit într-un rol cu 
mult mai puțin interesant, 
mai puțin complex, mai ne
nuanțat (decît era în carte) 
și pus în situația de a în
truchipa un destin semnifi
cativ nu atît pentru deruta 
unui „urmaș al tribunilor", 
cît pentru un aventurier 
oarecare, Ion Caramitru îl 
ilustrează fără expresivi- 
tatea-i și vibrația caracte
ristică. O adevărată creație 
face, într-un rol de _cîteva 
replici, 
Alături 
ne și 
fectului, Constantin Codres- 
cu. în roluri mai restrinse 
regăsim expresivitatea și in
teligența frazării Irinei Pe
trescu, cunoaștem resurse
le de dramatism sobru ale 
Măriei Cupcea, prețuim pe 
Ovidiu Iuliu Moldovan, ca 
întotdeauna, „unic", în su
gerarea fanatismului rece, 
controlat. Identificăm, în- 
tr-o lumină și mai favo
rabilă. talentul lui Gabriel 
Oseciuc.

„Trei zile și trei nopți", 
valoros film de artă, reali
zare solidă si interesantă a 
Casei de filme unu, stimu
lează pe creatori in elabora
rea unor noi filme de sub
stanță politică. străbătute 
de o forță educativă, a 
unor noi creații cinemato
grafice apte să facă cunos
cute tinerelor generații mo
mente hotărîtoare ale luptei 
revoluționare a 
nostru 
să

Kovacs Gybrgy. 
de el se irnpu- 
interpretul pre-

poporului 
condus de partid, 

dinamizeze conștiințele.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

© La întreprinderea mecarde& „Nicolina" din Iași lucrează 
multe echipe cu ale căror rezultate în întrecere colectivul de aici se 
mîndrește. între acestea se numără, de exemplu — în secția utilaj 
construcții — și cea din care fac parte tovarășii Mircea Săvuță, Ion 
Săvuță, Radu Ciubotaru, Gh. Cucu, Dănuț Cojocaru, Vasile Roman și 
alții la fel de harnici, care încă de la data de 26 octombrie a.c. și-a 
îndeplinit sarcinile anuale de producție. Colectivul echipei este hotărît 
ca pînă la sfîrșitul anului să realizeze suplimentar o producție cit mai 
mare. (Constantin Rîpă, întreprinderea mecanică „Nicolina" Iași).

• Pentru înfrumusețarea și maf buna gospodărire a așe
zărilor lor, locuitorii celor 9 sate din cuprinsul comunei Băișoara, ju
dețul Cluj, au realizat și în acest an importante lucrări prin muncă 
patriotică. Iată citeva din împlinirile în acest sens. S-au construit noi 
săli de clasă și două ateliere școlare ; s-au reconstruit și refăcut mai 
mulți kilometri de drumuri; s-au amenajat două părculețe în centrul co
munei și s-au realizat baze sportive la școlile din Băișoara și Săcel. 
Prin muncă patriotică s-au construit și podețe și poduri noi, iar în cen
trul de comună circa 600 m liniari trotuare; (Mihai Mitea, comuna 
Băișoara, județul Cluj).

© Îlî municipiul vilcea avem multe magazine alimen
tare, cu un bogat sortiment de produse. Totuși, cei care sîn- 
tem suferinzi de unele boli și trebuie să consumăm alimente dietetice, 
din păcate sîntem mai neglijați de către magazine. Produsele dieteti
ce într-o variată sortimentație lipsesc: ghiveci dietetic, conserve die
tetice cu carne, fasole dietetică etc. Solicităm, de aceea, comerțului 
din orașul nostru să acorde mai multă atenție produselor alimen
tare dietetice. (Un grup de cetățeni din municipiul Rm. Vilcea).

© Strada D°brogeanu-Gherea, din orașul Cîmpulung, ju
dețul Argeș, este vitregită de grija gospodarilor de aici. Lipsa de 
preocupare față de starea și aspectul acestei străzi sînt de neînțeles! 
(Elena Coman, muncitoare, str. C. Dobrogeanu-Gherea, orașul Cimpu- 
lung). Nota noastră: despre noroaiele de pe această stradă ne-au 
scris și al ți cetățeni din oraș.

® Donatori do SÎntje. Recent> 44 de cetățeni din comuna 
Bratovoești (Dolj) s-au prezentat la caravana centrului hematologic 
din Craiova, sosită în comună, unde au donat sînge Mulți dintre a- 
cești donatori repetă acest gest de omenie ori de cite ori este nevoie. 
Comuna noastră se mîndrește cu ei. (Macarie Postolache, comuna Bra
tovoești. județul Dolj).

0 Pentru tinerii necăsătoriți, absolvenți ai școlilor pro
fesionale și liceelor industriale, subingineri și ingineri stagiari, încadrați 
în producție la Combinatul petrochimic Brazi — Ploiești, recent — în 
colonia unității — s-a dat in folosință un cămin cu peste 300 locuri. 
(Ion Ionescu, operator, Combinatul petrochimic Brazi — Ploiești).

© în CUrSUl *und no’embrie a-c., în stația C.F.R. Titu (Dîm
bovița), penalizările pentru locații au scăzut cu mult față de lunile 
anterioare. Acest lucru a fost posibil datorită mai bunei organizări a 
muncii in stație la manevrarea vagoanelor, la operațiile de încărcare- 
descărcare, cît și colaborării mai strinse a colectivului de aici cu be
neficiarii. Ca urmare, în perioada menționată, durata de staționare Ia 
încărcarea și descărcarea vagoanelor s-a redus cu circa 6 la sută față 
de coeficientul stabilit, economisindu-se în acest fel aproape 260 000 
lei. Aceeași activitate bine organizată se înregistrează și în luna de
cembrie. (Gheorghe Musicăloiu, stația C.F.R. Titu, județul Dîmbovița).

Unul contra
cinci

Așa, pe la miezul nopții, Vio
rel Oțet, Ion Găman, Gheorghe 
Bănică, Aurel Șeicaru și Elena 
Șeicaru — toți din comuna Cuj- 
mir, județul Mehedinți — au 
pornit-o spre cooperativa agri
colă. Ce zor-nevoie i-o fi pus 
să se trezească din somn cu 
noaptea-n cap ? Pe nici o uliță 
nu se zărea țipenie de om. S-au 
furișat spre pătulele cooperati
vei, au încărcat fiecare cite un 
sac zdravăn de porumb, dar toc
mai cind îl cumpăneau pe 
umeri, hop că apare paznicul. 
Deși era unul singur contra 
cinci, paznicul i-a țintuit locu
lui, că n-au mai zis nici pis. 
Vor avea de zis in fața obștii.

De vină nu e 
numele

Ieșind din schimbul de noap
te, în loc să se ducă acasă 
să se odihnească, Mihai Ba
samac din Brașov a făcut 
o „haltă" la restaurantul „C!u- 
caș“. De la „o tărie mică" 
la început, a ajuns la „una 
mare", apoi la două și încă 
nouă... Ziua a trecut pe nesim
țite și Basamac nu s-a mai lă
sat dus acasă. Venind seara și 
— odată cu ea — ora de înce
pere a lucrului. Basamac a por
nit spre întreprindere, deși făcea 
mai bine dacă se ducea la cul
care. Profitind de lipsa de aten
ție a paznicilor, Basamac a in
trat înăuntru, a început lucrul, 
dar nemaifiind stăpîn pe mișcă
rile Iui, mașina la care lucra 
s-a defectat. Numai și numai din 
cauza lui. Acum plătește.

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii"
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încheierea vizitei delegației de prietenie 
a poporului chinez

Miercuri s-a Încheiat vizita între
prinsă în tara noastră de delegația 
de prietenie a poporului chinez, con
dusă de tovarășul Ci Pîn-fei, mem
bru al C.C. al P. C. Chinez, secretar 
general al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze.

în cursul dimineții, delegația a fă
cut o vizită la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, unde s-a întîlnit 
cu tovarășii Dumitru Ghișe, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și loan Jinga, vicepreședinte 
al C.C.E.S.

In cursul convorbirii care a avut 
loc. oaspeții au luat cunoștință de 
activitatea desfășurată pentru înfăp
tuirea vastului program elaborat de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. și de 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, în vederea făuririi 
omului înaintat, constructor con
știent, devotat, al noii societăți, 
avînd o înaltă conștiință socialistă,

★

Cu prilejul vizitei în România a 
delegației de prietenie a poporului 
chinez, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, Li Tin-ciuan, a oferit 
un dineu.

Au participat tovarășii Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Vasile Vîlcu, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., membru ăl Consiliului de 
Stat, Virgil Teodorescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
M.A.N., Pavel Ștefan, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., vicepreședin
te al Asociației de prietenie româno- 
chineze, Dumitru Ghișe, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al

★

în cursul serii, delegația chineză 
a părăsit Capitala.

La plecare, în Gara de Nord, oas
peții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Giosan, Vasile Vîlcu,.. Virgil 
Teodorescu, Pavel Ștefan, de repre
zentanți ai unor ministere și institu-

ADUNĂRILE GENERALE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE
(Urmare din pag. I)

O mențiune specială este necesară 
în legătură cu dezbaterile din adu
nările generale ale cooperativelor 
mai puțin dezvoltate, pentru ca anul 
viitor să marcheze o etapă impor
tantă pe drumul consolidării lor eco
nomice. Aceste unități trebuie să-și 
asigure acum, cind dezbat și aprobă 
planul pe 1977, o bază reală de spo
rire a producției agricole și, îndeosebi, 
a celei marfă în toate sectoarele de 
activitate. Esențiale în acest scop 
sint, alături de sprijinul material și 
financiar pe care-1 primesc din partea 
statului, eforturile proprii ale țăra
nilor cooperatori, ale tuturor cetă
țenilor din comună pentru valorifi
carea la maximum a resurselor ma
teriale și umane existente in unitățile 
respective. în acest context, inter
vențiile cooperatorilor, ale specialiș 
tilor în cadrul dezbaterilor din adu
nări trebuie să evidențieze experiența 
bună din propria unitate și din uni
tățile vecine care au obținut rezul
tate superioare, să dezvăluie neîm- 
plinirile, neajunsurile și, în mod 
deosebit, să pună accentul pe măsu
rile organizatorice și tehnice menite 
să ducă la îndeplinirea prevederilor 
cuprinse în programul de redresare 
economică pe anul 1977. astfel ca tot 
țeea ce se decide să aibă eficiență 
practică în viața cooperativei.

îndeplinirea sarcinilor mari care 
stau in fața agriculturii în anul 
viitor impune, încă de pe acum, asi
gurarea unor condiții superioare de 
organizare a muncii în fiecare uni
tate agricolă și formație de lucru, 
stabilirea de noi măsuri pentru întă
rirea spiritului de ordine, disciplină 
și punctualitate proprii activității in
dustriale. O asemenea transformare 
presupune acțiuni perseverente în 
direcția modernizării proceselor teh
nologice, aplicării judicioase, corecte 
a regulilor științei agrotehnice și, cu 
deosebire, în privința creșterii răs
punderii fiecărui cooperator, a fiecă
rei echipe și brigăzi pentru realizarea 
producției stabilite pe terenurile pe 
care le lucrează și la animalele pe 
care le îngrijesc. Experiența a de
monstrat pe deplin că, acolo unde în 
cadrul dezbaterilor din adunările ge
nerale au fost’analizate în spirit de 
înaltă exigentă și combativitate pro
bleme care privesc buna utilizare a 
mijloacelor tehnice și chimice, a for
țelor umane, a rezultatelor științe; in 
creayea de noi soiuri de semințe și 
ameliorarea raselor de animale, acolo 
unde sistemul de organizare bazat pe 
muncă în comun, pe spirit de echipă 
a fost însușit și înțeles de către fie
care cooperator, activitatea generală 
a cooperativei a progresat, spiritul de 
răspundere al oamenilor pentru 
realizarea producțiilor prevăzute s-a 
întărit. Or, tocmai în aceste direcții 
trebuie să-și spună cuvintul partici- 
panții la dezbateri, pentru a se con
tura programe de măsuri cît mai cu
prinzătoare — izvorite din gîndirea 
și înțelepciunea colectivă — aceasta

ELENA 
LIVEZEANU

în ziua de 14 decembrie 1976 a 
încetat din viață tovarășa Elena 
Livezeanu, membră, a Partidului 
Comunist Român din anul 1945.

Născută La 6 decembrie 1903, în 
comuna Plenița, județul Dolj, Elena 
Livezeanu a desfășurat in perioada 
antebelică o intensă activitate în 
mișcarea antifascistă organizată și 
condusă de P.C.R.

După eliberarea țării a îndeplinit 
diferite sarcini încredințate de partid, 
o perioadă îndelungată activînd in 
cadrul Consiliului Național al Fe
meilor. A fost deputată în Marea 
Adunare Națională de-a lungul mai 
multor legislaturi.

Pentru activitatea sa pusă în 
slujba idealurilor de libertate și 
dreptate ale poporului român, a 
construcției socialismului în țara 
noastră, a fost distinsă cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste".

Amintirea sa va rămîne neștearsă 
în memoria tuturor celor ce au cu
noscut-o și prețuit-o.

CONSILIUL NATIONAL 
AL FEMEILOR

înhumarea va avea loc vineri 17 
decembrie 1976, ora 14, la Cimitirul 
Belu. I 

patriotică și revoluționară, pentru 
amplificarea activității cultural-edu
cative. Au fost, totodată, evidențiate 
rolul și importanța intensificării 
schimburilor culturale și artistice în 
ansamblul relațiilor de prietenie fră
țească și solidaritate militantă dintre 
cele două țări și popoare.

In aceeași zi, delegația s-a întîlnit 
cu membrii conducerii Asociației de 
prietenie româno-chineză. Cu acest 
prilej, a fost relevată contribuția a- 
sociațiilor de prietenie din cele două 
țări la extinderea schimburilor de 
experiență, la mai buna cunoaștere 
reciprocă dintre poporul român și 
poporul chinez.

La aceste discuții, delegația a fost 
însoțită de tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., membru al Consi
liului de Stat.

A fost prezent Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze în țara 
noastră.

★

Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Vasile Șandru, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat.

în timpul dineului, desfășurat îri- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Li Tin-ciuan, Ci Pîn-fei, 
Nicolae Giosan și Vasile Vîlcu au 
toastat pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării multilaterale, a priete
niei revoluționare și solidarității mi
litante între P.C.R. și P. C. Chinez, 
între popoarele român și chinez, 
în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen.

★

ții centrale, ai unor organizații de 
masă și obștești, de activiști de par
tid și de stat.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze, și Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București. (Agerpres) 

fiind o garanție în plus că tot ceea 
ce se propune și se decide în aduna
rea generală va fi înfăptuit prin 
efortul general al membrilor coopera
tivelor agricole.

Este o îndatorire primordială a or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
organelor agricole județene și consi
liilor intercooperatiste să urmărească 
cu răspundere ca adunărilor generale 
să li se asigure un profund și 
exigent caracter de lucru, o desfă
șurare cît mai fructuoasă, pentru ca 
ele să-și îndeplinească întocmai rolul 
lor de for suprem de conducere a 
cooperativelor agricole, să prileju- 
iască o puternică afirmare a răspun
derii și hotăririi țărănimii noastre 
cooperatiste de a face totul pentru a 
traduce în viață sarcinile mari și 
complexe ce ii revin pe baza planului 
național unic pe anul 1977, de a ridica 
agricultura țării pe o treaptă supe
rioară de dezvoltare.
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HANDBAL: „CUPA SILEZIEI"

Echipa României din nou învingătoare
în cea de-a treia zi a turneului fe

minin de handbal pentru „Cupa Si- 
leziei", ce se desfășoară la Katowice, 
echipa României a învins cu scorul 
de 18—11 (6—6) reprezentativa Sue
diei. Iuliana Hobincu (4), Maria 
Boși, Georgeta Lăcustă și Simona 
Arghir (3) au fost cele mai bune

HOCHEI: Norvegia-România 8-4
Pe patinoarul „Jordal Amfi" din 

Oslo s-a disputat întîlnirea amicală 
de hochei pe gheață dintre selecțio
natele Norvegiei și României. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 8—4

TENIS: Azi, Năstase-Orantes
Iile Năstase și Manuel Orantes vor 

deschide astăzi seria partidelor gru
pei a doua a turneului de tenis 
„Challenge Cup“, care se desfășoară 
în orașul american Las Vegas.

în cea de-a doua partidă se vor în- 
tîlni Harold Solomon și Rod Laver. 
Cîștigătorul grupei va juca în primă
vara anului viitor cu Jimmy Connors, 
Învingător al primei grupe.

în turul al doilea al concursului de 
la Perth (Australia), jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a învins-o cu 
6—1, 7—6 pe A. Galloway. Alte rezul
tate : Michele Gourdal — Regina 
Marsikova 2—6, 6—3, 6—1 ; Naoko 
Sato — Cooper 6—1, 7—6 ; Rayni Fox 
— M. Sawyer 6—2, 6—3 ; Renata To
manova — Bunny Brunning 7—5.

ÎN CÎTEVA
• în prima zi a concursului de 

Înot pentru „Marele premiu al o- 
rașului Praga", sportiva româncă 
Anca Miclăuș a cîștigat proba de 200 
m fluture în 2’23”9/10, întrecînd pe 
americanca Huddie Walsh — 2’24”4/10 
și pe suedeza Susanne Mattsson — 
2'33”7/10. în proba de 200 m spate, 
cîștigată de Dede Crampton (S.U.A.) 
cu timpul de 2’29”4/10, Carmen Bu- 
năciu (România) s-a clasat pe locul 
al doilea cu 2’29”8/10, fiind urmată 
de Kostalanova (Cehoslovacia) 2’30’’.

• Ieri, în campionatul masculin de 
volei s-au disputat două partide, în
cheiate cu următoarele rezultate : Di
namo — Viitorul Bacău 3—0 ; 
Steaua — C.S.U. Galați 3—0. în cla
samentul primei părți a campiona-

în Capitală :

Un nou complex comercial
în Capitală, la parterul noilor 

blocuri de locuințe construite pe 
Calea Dorobanți au fost deschise 
diferite magazine. A fost creată 
astfel o nouă și modernă arteră co
mercială. La acestea s-a adăugat o 
nouă unitate pentru servirea popu
lației — restaurantul „Primăvara" 
— care s-a deschis ieri. La parterul 
acestui complex funcționează o Ii-

Excelenței Sale Domnului HELMUT SCHMIDT
Cancelar federal al Republicii Federale Germania

Realegerea dumneavoastră în funcția de cancelar federal al Republicii 
Federale Germania îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele 
guvernului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune 
urări.

îmi exprim convingerea că raporturile de conlucrare reciproc avantajoasă 
statornicite între România și Republica Federală Germania se vor dezvolta 
continuu in interesul celor două țări, al cauzei păcii și cooperării în Europa 
și în lume.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, Abdel Rabman Kbleifawi, 

va face o vizită oficială de prietenie în România
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu-

Cronica
TelegrCime Pre?edintele Marii 

Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, Nicolae Giosan, a 
adresat o telegramă de felicitare 
președintelui Bundestagului R.F.G., 
Karl Carstens, cu prilejul alegerii 
sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat lui Hans-Die- 
trich Genscher o telegramă de felici
tare cu ocazia numirii sale în funcția 
de ministru federal de externe al 
Republicii Federale Germania.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Bah- 

reinului, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Bahreinului, Șeic 
Mohamed Ibn Mubarak Al-Kha- 
lifa.

Noul ambasador al Repu
blicii Socialiste a Uniunii 
Birmane la București, Ba 
Maw, a depus, miercuri, o coroană 
de flori la Monumentul eroilor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 

și 19 decembrie. în țară : Vreme rece 
la început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi temporar noros, vor cădea 
ninsori locale îndeosebi în nordul ță
rii. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat, temperaturile minime fiind cu
prinse între minus 6 și 2 grade, izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei și 
nordul Moldovei, iar maximele între 
minus 3 și 7 grade. Ceață locală cu de
punere de chiciură. La București : Vre
me rece la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ninsorii. Vînt slab pînă la mode
rat. Dimineață, ceață slabă.

jucătoare ale formației române, care 
obține cea de-a treia victorie con
secutiv. Alte rezultate : Dane
marca—Polonia B 13—10 (7—6) ; 
R. D. Germană—Bulgaria 13—9 
(9-6) ; Polonia A—U.R.S.S. 20—14 
(11—9).

(3—0, 3—3, 2—1) in favoarea gazde
lor. Golurile formației române au 
fost înscrise de Costea, Tureanu, 
Nistor și Bartalis.

6—4 ; Kathy Ebbinghaus — M. Peko- 
vich 6—3, 6—1 ; Pat Bostrom — Eisa- 
ku Murata 6—2, 6—2.

CLASAMENT 
AL JUCĂTORILOR

Revista nord-americană „World 
Tennis Magazine" a dat publicității 
clasamentul său anual al celor mai 
buni jucători de tenis din lume, cla
sament ce se prezintă astfel : 1. 
Jimmy Connors (S.U.A.) ; 2. Bjorn 
Borg (Suedia); 3. Ilie Năstase (Româ
nia) ; 4. Guilermo Vilas (Argentina) ; 
5. Raul Ramirez (Mexic) ; 6. Manuel 
Orantes (Spania) ; 7. Eddie Dibbs 
(S.U.A.); 8. Harold Solomon (S.U.A.); 
9. Adriano Panatta (Italia); 10. Roscoe 
Tanner (S.U.A.).

RÎNDURI
tului conduce Dinamo cu 22 de 
puncte, urmată de Explorări Baia 
Mare, cu 20 puncte, și Steaua, tot cu 
20 puncte.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 15 DECEMBRIE 1976

FOND GENERAL DE ClȘTI- 
GURI : 727 008 lei.

EXTRAGEREA I : 41 5 24 42 30 17.
EXTRAGEREA a Il-a : 15 3 13 

10 6.

nie de autoservire, o berărie și un 
snek-bar. La mezanin există un 
restaurant de zi cu 110 locuri, pre
cum și unul de seară — cu 220 de 
locuri. Aici au fost introduse me
tode noi de servire. Astfel, ospătarii 
transmit comanda, telefonic, unui 
dispecerat și tot la dispecerat se 
întocmesc notele de plată, ceea ce 
asigură rapiditate și corectitudine. 

blicii Arabe Siriene, Abdel Rahman 
Khleifawi, va face o vizită oficială 
de prietenie în Ro-mânia, în ultima 
decadă a lunii decembrie a.c.

zilei
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism. Au fost 
prezenți reprezentanți ai Consiliului 
popular al municipiului București și 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
generali și ofițeri superiori.

„Zilele filmului mexican**,  
manifestare în cadrul căreia sînt 
oferite publicului nostru spectator 
recente creații artistice, ilustrative 
pentru peisajul tematic al cinemato
grafiei mexicane de astăzi, au în
ceput miercuri în Capitală. Filmul 
prezentat în cadrul spectacolului de 
gală — „Judecata lui Martin Cor
tes" — ilustrează un gen bine indivi
dualizat în cinematografia mexi
cană: cel de inspirație istorică, ex- 
primînd atașamentul față de idealu
rile de libertate și independență na
țională.

• Fiecare moare singur : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20,15.
• Oglindă pentru Cristina : FES
TIVAL - 9,15; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
tr Sclava iubirii : EFORIE — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Trei zile și trei nopți : CA
PITOL — 8,45; 11; 13,15; 15,45;
18.15; 20,45. SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR 
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.15,
MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 16;

La spectacolul de gală au luat par
te reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură.

A participat Armando Cantu, am
basadorul Statelor Unite Mexicane 
la București.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

t V
PROGRAMUL I

15,00 Hochei : Cehoslovacia — Canada. 
Transmisiune directă de la Mos
cova.

17.20 Cîntece și dansuri din Bangladesh.
17.30 Din țările socialiste.
17.40 Itinerare folclorice.
18,05 Noi, femeile.
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
18.45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ora științei și tehnicii.
20.35 Interpreți de muzică ușoară.
21,00 Cel mai bun continuă ■— concurs 

de cultură generală și pregătire 
multilaterală.

21.50 Documentar : „O memorie de... 
elefant**.

22.40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Concertul simfonic al orchestrei 

de studio a Radioteleviziunii.
20.50 Pe teme economice.
21,10 Mihail Sadoveanu — Oameni și 

locuri.
21.45 De dor și de bucurie — cîntece și 

jocuri populare.

Slujitorul școlii
(Urmare din pag. I) 
vă ; aș putea menționa și alți mari 
educatori, fie din amintirile mele 
școlare sau universitare, fie din tre
cutul învățămîntului nostru, care a 
cunoscut mari figuri de dascăli in- 
trați de mult în istoria culturală și 
științifică a tării noastre. M-aș limi
ta aici la Spiru Haret, educator al 
educatorilor, reorganizator al învă- 
țămîntului românesc la sfîrșitul se
colului trecut, ilustrul meu înaintaș 
la catedra de mecanică a Universi
tății bucureștene.

Exemplul acestor eminenți prede
cesori se impune a fi cu atît mai 
mult urmat astăzi cînd, in efortul 
general de perfecționare a vieții 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor, purtătorii mesajului 
de exemplaritate — educatorii de 
toate gradele — au un rol hotărîtor 
în formarea conștiințelor, în plămă
direa noilor generații pe măsura co
mandamentelor sociale și naționale 
specifice poporului nostru. Să fim 
deci pătrunși de misiunea pe care 
cele mai alese spirite ale poporului 
nostru și-au asumat-o cu conștiința 
celei mai înalte responsabilități is
torice și, prin eforturi unite, să asi
gurăm astăzi trainică temelie morală 
pentru edificiul de personalitate cu 
care Identificăm, trebuie să indenti- 
ficăm, întregul viitor socialist și co
munist al României.

teatre
• Filarmonica „George Enescu* * 
(Ateneul Român) : Ciclul „Talen
te românești pe meridianele lu
mii*.  Recital extraordinar susținut 
de laureați ai concursurilor in
ternaționale în cadrul Festivalului 
„Cintarea României*  — 20.
• Orchestra simfonică a Radio
televiziunii : Concert simfonic. 
Dirijor : Hikmet Simsek (Turcia). 
Soliști : Nelly Mlricioiu și George 
Georgescu — 20.
•r Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra**  (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte 
— 19, (sala Grădina Icoanei) : A 
12-a noapte —- 19,30.
O*  Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19.30, 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul „Giuleștl*  (sala din 
pasajul Majestic) : Zamolxe (pre
mieră) — 19,30.

Lucrările Congresului 
Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — In cadrul 
lucrărilor celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, ce se desfășoară la Hanoi, 
miercuri au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului politic prezentat 
de Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
partidului. Vorbitorii au evocat dru
mul glorios al luptei pentru libertate 
și independență națională, victoriile

★
Delegația Partidului Comunist Ro

mân la Congresul Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, condusă 
de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a depus o co
roană de flori la Mausoleul Ho Și 
Min. A participat Nguyen Lam, 
membru al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, secretarul 
Comitetului de partid al orașului 
Hanoi.

Cuvintul de sulut al conducătorului delegației 
Partidului Comunist Român

HANOI 13 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul de la tribuna Congresului 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, tovarășul EMIL BOBU, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a spus :

Stimați tovarăși,
Delegația Partidului Comunist 

Român își îndeplinește cu deosebită 
plăcere mandatul încredințat de 
Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a adresa un fierbinte 
salut tovărășesc celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, împreună cu sen
timentele de profundă prietenie și 
solidaritate intemaționalistă ale co
muniștilor, ale întregului popor 
român față de comuniștii și poporul 
frate vietnamez.

Congresul dumneavoastră se . des
fășoară în condițiile cînd lupta înde
lungată și grea, dusă cu eroism și 
abnegație de poporul vietnamez îm
potriva dominației și asupririi colo
nialiste și neocolonialiste, pentru 
salvgardarea libertății și independen
ței naționale, împotriva agresiunii 
imperialiste, a fost încununată de o 
grandioasă și strălucită victorie. în
scriind pe drapelele lor cuvintele 
președintelui Ho Și Min : „Nimic nu 
este mai prețios 'decît libertatea și in
dependența", neînfricații patrioți 
vietnamezi au făcut să triumfe 
marea cauză revoluționară a în
tregului popor. Țara a fost com
plet eliberată, patria reunificată, în
tregul popor, unit sub același stin
dard al libertății și socialismului, își 
consacră astăzi energia și eforturile 
creatoare operei de făurire a unei 
vieți noi și înfloritoare pe pămîntul 
milenar al Vietnamului.

Victoria istorică a poporului viet
namez a demonstrat încă o dată că, 
atunci cînd un popor este hotărît 
să-și apere, cu orice sacrificii, inde
pendența și suveranitatea, demnita
tea și ființa națională, nu există for
ță în lume în stare să-1 oprească din 
drumul său, pînă la victoria deplină 
a cauzei sale drepte.

Am ascultat cu deosebit interes 
raportul de activitate prezentat 
congresului de tovarășul Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, și am 
luat cu satisfacție cunoștință de vic
toriile istorice obținute prin muncă 
și luptă, de mărețele sarcini pe care 
partidul dumneavoastră le pune în 
fața poporului in noua etapă de dez
voltare a patriei, Sîntem ferm încre
dințați că muncind și în continuare 
cu hărnicia, abnegația și tenacitatea 
care îl caracterizează, valorificînd la 
maximum potențialul și resursele 
sale materiale și umane, eroicul po
por vietnamez, sub conducerea încer
cată a partidului său revoluționar, 
va reuși să obțină succese tot mai 
mari, să îndeplinească obiectivele 
trasate de cel de-al IV-lea Congres 
privind dezvoltarea multilaterală a 
țării, să asigure progresul, bunăsta
rea și propășirea întregii națiuni.

Ca tovarăși și prieteni sinceri, co
muniștii români, întregul nostru po
por vă urează din toată inima izbîn- 
dă deplină în înfăptuirea acestor 
sarcini mărețe.

Dragi tovarăși,
Ne este plăcut să relevăm, și cu 

acest prilej, că intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam, între Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Vietnam există relații trai
nice de prietenie, colaborare și soli
daritate. In anii războiului patriotic 
de rezistență, de apărare a ființei na
ționale, dus de poporul vietnamez 
împotriva colonialiștilor și agresiunii 
imperialiste, Partidul Comunist 
Român, România socialistă, întregul 
nostru popor au sprijinit de la 
început din toată inima poporul frate 
vietnamez, acordînd permanent, în 
spiritul solidarității militante, între
gul sprijin — moral, material, politic 
și diplomatic — luptei sale drepte, 
pînă la victoria finală.

In cronica relațiilor româno-vietna- 
meze se înscriu ca momente cu o 
profundă semnificație întîlnirile și 
convorbirile din 1971 și 1975 dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Le Duan, prim- 
secretar al Comitetului Central ai 
Partidului Celor ce Muncesc din Viet-

•r Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și zeilig șor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : E 
nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
•r Teatrul „Ion Creangă*  : Hocus- 
pocus și-o găleată — 17.
• Teatrul „Țăndărică*  (sala Aca
demiei) : Bu-Ali —- 17.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 19,30.
•r Studioul I.A.T.C. : Hamlet — 20. 

i n e m ac

obținute în activitatea productivă, 
sarcinile revoluției vietnameze în 
domeniile economic, social, cultural. 
S-a subliniat adeziunea deplină la 
politica partidului de edificare a so
cietății socialiste prin dezvoltarea 
multilaterală a economiei naționale. 
Au fost relevate, de asemenea, per
spectivele largi ale dezvoltării Viet
namului socialist unificat.

★
Delegația P.C.R. a făcut o vizită 

in orașul Haifong, unde a fost oas
petele colectivului fabricii de ciment 
construite cu asistență tehnică româ
nească. Aici a avut loc o întîlnire 
cu conducerea unității, cu comitetul 
de partid și cel al organizației de 
tineret, cu muncitori și tehnicieni. 
Directorul fabricii și conducătorul 
delegației Partidului Comunist Ro
mân au rostit scurte cuvîntări, în 
care au relevat relațiile de prietenie 

nam, care au evidențiat hotărîrea 
comună de a amplifica și întări ne
contenit colaborarea româno-vietna- 
meză pe multiple planuri. Sîntem în
credințați că, acționînd în spiritul 
convorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai țărilor noastre, al 
documentelor semnate, relațiile ro- 
mâno-vietnameze vor cunoaște, în 
noile condiții create de reunificarea 
tării dumneavoastră, o dezvoltare 
ascendentă pe tărîm economic, poli
tic, cultural, științific, spre binele 
ambelor popoare, în interesul cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Stimați tovarăși și prieteni.
In prezent, poporul român este an

gajat cu toată energia într-o vastă 
și susținută activitate creatoare pen
tru traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, ale Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Obiectivele primului an al planului 
cincinal 1976—1980 se realizează cu 
succes. în cele unsprezece luni tre
cute prevederile au fost depășite, ob- 
ținîndu-se o producție industrială cu 
peste 11 la sută mai mare decit in 
anul precedent. în agricultură s-a 
obținut cea mai mare produc
ție de cereale din istoria tă
rii. Rezultate bune s-au înregistrat 
în dezvoltarea învățămîntului și cul
turii, în toate sectoarele vieții eco- 
nomico-sociale. Se înfăptuiesc pre
vederile de creștere continuă a bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor, țelul suprem al poli
ticii partidului nostru. Toate acestea 
demonstrează marea forță a unității 
de neclintit a întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Român, 
aplicarea marxism-leninismului crea
tor la condițiile concrete ale Româ
niei.

Partidul Comunist Român se pre
ocupă permanent de perfecționarea 
organizării și conducerii economiei 
și vieții sociale, de adîncirea demo
crației socialiste, pentru participarea 
amplă și efectivă a oamenilor mun
cii la conducerea treburilor societă
ții, la adoptarea și îndeplinirea ho- 
tărîrilor care privesc bunul mers al 
patriei. O atenție deosebită acordăm 
educației revoluționare a omului 
nou, constructor devotat și conștient 
al socialismului.

Dragi tovarăși,
Pornind de la interesele vitale ale 

poporului român, de la realitățile 
lumii contemporane, Republica So
cialistă România desfășoară o amplă 
și intensă activitate internațională, 
îndreptată spre apărarea păcii, des
tinderii și securității, militează ne
abătut pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru lichidarea politicii imperialiste 
de inegalitate și asuprire, pentru o 
politică nouă, de colaborare și înțe
legere între națiuni, pentru triumful 
cauzei socialismului în întreaga 
lume.

In centrul politicii sale externe, 
România situează dezvoltarea rela
țiilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate cu toate țările socialiste, 
considerînd că întărirea unității a- 
cestora, dezvoltarea unor relații de 
tip nou între ele, bazate pe princi
piile marxist-leniniste ale solidari
tății internaționale, ale egalității în 
drepturi, ale respectării independen
ței și suveranității naționale și 
neamestecul în treburile interne 
sînt de natură să constituie un mo
del de noi raporturi interstatale, un 
factor important al edificării noii 
societăți și creșterii pe această bază 
a forței și prestigiului socialismului 
în lume.

Totodată, România dezvoltă ample 
legături de prietenie și solidaritate 
cu țările din Africa, Asia și America 
Latină care și-au dobîndit de curînd 
independenta și au pășit pe calea 
dezvoltării libere, de sine stătătoare.

Țara noastră își aduce contribuția 
la lupta pentru realizarea năzuințe
lor de libertate și independență na
țională ale popoarelor, împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
coionialismului, a politicii de discri
minare rasială și apartheid. Am sa
lutat cu profundă bucurie victoriile 
istorice obținute de popoarele lao
țian și cambodgian, cărora le urăm 
din inimă succese tot mai mari in 
lupta pentru o dezvoltare nouă, pe 
calea progresului și civilizației, pen-

18,15; 20,30, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Mereu alături de tine : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
& Șatra : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Doi oameni în oraș : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• A treia încercare : CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15: 20.30. 
•r Judecata lui Martin Cortăs ; 
CASA FILMULUI — 10; 12,30; 15.
• Pinocchio: DOINA — 9,30; 11,30; 
15,30; 17.30.
• Spartacus : DOINA — 13,30: 20. 
•> Tănase Scatiu : TIMPURI NOI
— 9; 12; 16; 19, VIITORUL - 15,30;
19.
• întoarcerea „panterei roz*  :
GRIVITA — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15, AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Nemuritorii : LUMINA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
•r Expresul bulgărilor de zăpadă: 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Expediția dispărută : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19.
• Frățiorul : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, MODERN — 
fl; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.

In după-amlaza zilei de 15 decem
brie. tovarășul Emil Bobu, conducă
torul delegației P.C.R., a rostit cu
vintul de salut adresat Congre
sului al IV-lea al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam. Cuvintul de 
salut a fost ascultat cu multă atenție 
și interes, fiind îndelung aplaudat de 
delegații la congres și de delegații 
de peste hotare.

★
dintre cele două partide, țări și po
poare, colaborarea economică ro- 
mâno-vietnameză și rezultatele rod
nice obținute în acest domeniu, po
sibilitățile de dezvoltare multilate
rală a relațiilor de cooperare fră
țească. Oaspeții români au vizitat, 
de asemenea, portul orașului și in
stalațiile sale recent construite, unde 
numeroși locuitori au făcut delega
ției o primire călduroasă.

tru consolidarea Independenței șl 
suveranității lor.

Sprijinim propunerile constructive 
ale Republicii Populare Democrate 
Coreene de reunificare pașnică și 
democratică a Coreei, aspirațiile po
porului coreean de unitate națională, 
de dezvoltare independentă, de sine 
stătătoare a patriei. Ne pronunțăm, 
de asemenea, pentru soluționarea pe 
cale pașnică a conflictului din 
Orientul Apropiat, pentru retragerea 
Israelului de pe teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean — 
inclusiv la formarea statului său 
independent.

Pornind de la principiile coexisten
tei pașnice, de la necesitatea parti
cipării active la schimbul de valori 
materiale și spirituale pe plan mon
dial, a promovării unei politici de 
colaborare între toate popoarele, Re
publica Socialistă România dezvoltă 
raporturi economice, tehnico-științi- 
fice și în alte domenii cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza egalității în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Stimați tovarăși,
Lupta forțelor progresiste de pre

tutindeni a dus la profunde transfor
mări revoluționare, la afirmarea tot 
mai viguroasă a voinței popoarelor 
de a trăi libere și independente, de 
a pune capăt vechii politici imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste de 
dominație și dictat, de a fi deplin 
stăpîne pe destinele proprii. Realita
tea demonstrează, în același timp, că 
în lume există încă forțe reacționare 
care pot pune în pericol pacea și 
securitatea popoarelor, ceea ce impu
ne intensificarea eforturilor țărilor 
socialiste, ale forțelor democratice, 
progresiste, antiimperialiste. Republi
ca. Socialistă România este ferm ho- 
tărîtă să-și aducă contribuția la so
luționarea Constructivă a problemelor 
majore ale lumii contemporane.

Ca țâră europeană, considerăm că 
trebuie depuse eforturi în continua
re pentru înfăptuirea prevederilor 
cuprinse în Actul final de la Hel
sinki, pentru inițierea unor măsuri 
practice în direcția dezangajării și 
destinderii militare în Europa. înfăp
tuirii dezarmării generale și. în pri
mul rind, a dezarmării nucleare, in
staurării unui climat de reală secu
ritate. înțelegere și colaborare.

Acționînd în spiritul bogatelor tra
diții internaționaliste ale mișcării re
voluționare din România, Partidul 
Comunist Român dezvoltă legăturile 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare cu partidele comuniste și mun
citorești din întreaga lume, cu miș
cările de eliberare națională, între
ține relații de colaborare cu parti
dele socialiste și social-democrate, 
cu partidele de guvernămînt din ță
rile în curs de dezvoltare, cu alte 
partide și organizații revoluționare, 
progresiste, democratice.

Partidul Comunist Român își aduce 
contribuția activă la întărirea unită
ții și solidarității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, acțio- 
nînd pentru realizarea unei unități 
de tip nou, bazată pe principiile 
marxist-leniniste ale deplinei egali
tăți în drepturi, ale respectării drep
tului fiecărui partid de a-și stabili de 
sine stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, de a aborda 
problemele revoluției și construcției 
socialiste corespunzător condițiilor 
concrete în care își desfășoară acti
vitatea.

Dragi tovarăși,
In încheiere, dorim, încă o dată, 

comuniștilor, întregului popor, frate 
vietnamez cel mai deplin succes in 
înfăptuirea hotărîrilor de importanță 
istorică pe care le va adopta con
gresul dumneavoastră, noi și mari 
realizări în opera de edificare a so
cialismului, spre binele și fericirea 
poporului vietnamez, pentru înflo
rirea și progresul Republicii Socia
liste Vietnam.

Trăiască și să se întărească prie
tenia, solidaritatea frățească și co
laborarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Celor ce Muncesc 
din Vietnam, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Vietnam, dintre poporul român «i 
poporul vietnamez !

Trăiască pacea și colaborarea între 
popoare !

gr Pe aripile vîntului (ambele se
rii) — 9,45, Jungla de asfalt — 14;
16.15, Visul unei nopți de iarnă —
18,30, €JabinetuI doctorului Caliga- 
ri — 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Haiducii lui Șaptecaî : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• întoarcerea marelui blond s 
GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.

Osînda : BUCEGI — 15,30; 17,45;
20.
• Darling Lili : COTROCENI — 
10; 13; 16; 19.
• Al șaptelea cartuș : UNIREA — 
16; 18; 20.
«r Cei patru mușchetari : PACEA
— 15,30; 17.45; 20.
• Jurnalul unui director de școa
lă : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18;
20.15.
• Luptătorul din New Orleans î
FERENTARI - 15.30; 18; 20.15.
o Ultima noapte a singurătății x 
CRÎNGAȘI — 17.
• Premiera : FLOREASCA —
15,30; 18; 20,15, ARTA — 14; 16;
18; 20.
• Din zori în zori : POPULAR — 
15,30; 18; 20.15.

Bunicul și doi delincvenți mi
nori : VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20.15.
e Ultimele zile ale verii s MOȘI
LOR — 16; 18; 20.
• Circ în circ : MUNCA — 15.45;
19.
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PARIS 15 (Agerpres). — Miercuri, 
In cea de-a doua zi a șederii în 
Franța, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a vizitat 
unele uzine din această țară. Cu acest 
prilej, primul ministru a avut întîl- 
niri de lucru cu conducerile firme
lor respective, în cadrul cărora au 
fost examinate relațiile de cooperare 
cu întreprinderi românești și posibi
litățile de dezvoltare a acestora.

Primul obiectiv al vizitei l-au con
stituit uzinele de la Flins ale Regiei 
naționale Renault, unitate care de 
multi ani întreține relații de 
cooperare cu întreprinderea de auto
turisme din Pitești. în acest cadru, 
primul ministru a examinat cu dl. 
Werner Pallez, președinte director 
general al Regiei naționale Re
nault. cu alți membri ai conducerii 
tehnice și economice a regiei, măsu
rile necesare pentru amplificarea în 
continuare a cooperării în industria 
de automobile și de diversificare a 
acesteia.

în cursul după-amiezii, tovarășul 
Manea Mănescu a avut o întilnire 
de lucru cu conducerea uzinelor 
Thomson — C.S.F. (Meudon), între-

o. N. U.

România sprijină ferm poporul din Zimbabwe 
in lupta pentru obținerea independenței naționale

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul în Comite
tul IV, în cadrul dezbaterilor pri
vind „problema Rhodesiei de sud“, 
reprezentantul tării noastre a subli
niat că agravarea situației din Rho
desia de sud, precum și încercările 
tot mai evidente ale regimului ra
sist minoritar de a perpetua rînduie- 
lile rasiste reclamă noi eforturi din 
partea Națiunilor Unite care să răs
pundă cerințelor actuale ale luptei 
de eliberare și care să ducă la înlă
turarea grabnică a regimului rasist 
și Ia transferul puterii în mina po
porului Zimbabwe majoritar. O ase
menea intervenție energică din par
tea Națiunilor Unite se impune cu 
atît mai mult cu cit escaladarea mă
surilor de violență in teritoriu a 
fost însoțită de acte consecutive 
de agresiune ale regimului rasist 
minoritar împotriva statului inde
pendent mozambican.

în continuare, vorbitorul s-a pro
nunțat în favoarea intensificării ac
țiunilor la nivelul Organizației Na
țiunilor Unite, al comunității inter
naționale împotriva regimului rasist 
minoritar, a adoptării de noi măsuri 
de natură politică și economică, in
clusiv extinderea sancțiunilor man
datarii impuse Rhodesiei de sud, și 
a sprijinit dreptul poporului Zim
babwe de a-și obține independenta 
prin folosirea tuturor mijloacelor 
aflate la dispoziția sa.

în încheiere, el a arătat că Româ
nia, fidelă politicii sale față de po
poarele oprimate, față de dreptul lor 
sacru la autodeterminare și inde
pendență, acordă poporului din Zim
babwe, mișcării sale de eliberare 
întregul său sprijin politic, moral și 
material în lupta sa pentru indepen
dență națională.

Conferința ministerială a O. P. E. C.
DOHA. — La Doha, capitala Qatarului, s-a deschis miercuri dimi

neața cea de-a 48-a conferință ministerială a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.). La dezbateri participă 13 miniștri ai 
energiei din statele membre ale organizației.

Pe ordinea de zi figurează, cu prio
ritate, problema majorării prețurilor 
petrolului, înghețate din octombrie 
1975. Participanții vor avea, de ase
menea, în vedere problema realizării 
unei concertări între statele membre 
asupra dezvoltării producției lor de 
țiței.

Helmut Schmidt — reales 
cancelar al R. F. Germania

BONN. Helmut Schmidt, vicepre
ședinte al Partidului Social-Demo
crat, a fost reales, miercuri, în Bun
destag, în funcția de cancelar, cu 250 
voturi pentru. 243 împotrivă, o abți
nere și un buletin nul.

Imediat după desemnarea sa ca șef 
al guvernului, Helmut Schmidt a de
pus jurămîntul în această calitate în 
fața președintelui Bundestagului, 
Karl Carstens.

Președintele R. F. Germania, Wal
ter Scheel, a aprobat noul cabinet, a 
cărui componență a fost propusă de 
cancelarul Helmut Schmidt. în noul 
cabinet, Hans-Dietrich Genscher și-a 
păstrat funcția de vicecancelar și 
portofoliul de ministru al afacerilor 
externe. 

prindere franceză care conlucrează 
cu unități românești în domeniul fa
bricației de instalații electronice, de 
radiodifuziune și televiziune, de tele
comunicații, informatică și pentru 
alte sectoare.

Președintele firmei, dl., Jean Pierre 
Bouyssonnie, alți membri ai condu
cerii acesteia au prezentat obiecti
vele cooperării cu unități din Româ
nia, realizările și preocupările firmei 
pentru crearea de noi instalații și a- 
parataje perfecționate în aceste sec
toare de vîrf ale tehnicii moderne.

Tovarășul Manea Mănescu s-a in
teresat de performantele și aplica
țiile noilor instalații concepute și 
realizate la uzinele Thomson, a ana
lizat modul cum se îndeplinesc ac
țiunile de cooperare cu întreprinde
rile românești, posibilitățile de diver
sificare și aprofundare a acestor re
lații.

Cu acest prilej a fost semnată o 
convenție cu firma Thomson privind 
cooperarea în domeniul fabricației de 
stații de emisie pentru televiziune, 
precum și în cel al informaticii și 
electronicii.

în cursul aceleiași zile, primul mi
nistru al guvernului român a avut

La sfîrșitul dezbaterilor, Comite
tul IV a aprobat două proiecte de 
rezoluție prezentate de România, îm
preună cu alte 48 de state.

Prima rezoluție exprimă sprijin 
ferm poporului din Zimbabwe in 
lupta sa pentru ciștigarea indepen
denței și pentru instituirea în Zim
babwe a puterii majorității africane. 
Cealaltă rezoluție condamnă actele 
de vtalare a sancțiunilor economice 
impuse Rhodesiei de sud și cheamă 
Consiliul de Securitate să extindă 
aria acestor sancțiuni în concordantă 
cu prevederile Cartei O.N.U.

★

GENEVA — Președintele Confe
rinței de la Geneva privind viitorul 
constituțional al Rhodesiei. ambasa
dorul britanic Ivor Richard, a notifi
cat într-o scrisoare adresată de
legațiilor mișcărilor de eliberare 
a poporului Zimbabwe și regi
mului minoritar Ian Smith sus
pendarea lucrărilor conferinței. Am
basadorul britanic a preconizat 
reconvocarea conferinței la 17 ia
nuarie anul viitor.

în Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE. — întrunit 

sub președinția reprezentantului 
României, Consiliul de Securitate a 
decis, la 14 decembrie 1976, să ex
tindă pentru o nouă perioadă de șase 
luni mandatul forței O.N.U. de men
ținere a păcii in Cipru.

Totodată, consiliul a chemat păr
țile interesate să dea dovadă de mo
derație și să se abțină de la orice ac
țiuni unilaterale de natură să afec
teze negativ șansele negocierilor 
pentru soluționarea pașnică și justă 
a problemei cipriote.

Deschizînd reuniunea, emirul Qa
tarului, șeicul Khalifa Bin Hamad 
Al-Thani, a subliniat necesitatea 
creșterii prețului la petrol pentru a 
compensa diminuarea puterii de 
cumpărare a țărilor exportatoare de 
petrol, care a intervenit datorită 
creșterii prețurilor la produsele in
dustrializate importate.

într-o declarație făcută la sosirea 
sa la Doha, ministrul petrolului al 
Arabiei Saudite, șeicul Ahmed Zaki 
Yamani, a afirmat că țara sa ar 
prefera ca prețurile la țiței să ră- 
mină înghețate încă o perioadă de 
șase luni. Explicînd această poziție, 
Yamani a spus că Arabia Saudită, 
cel mai mare exportator de petrol 
din lume, nu apreciază că redresa
rea economică mondială a atins o 
etapă în care majorarea prețului la 
țiței să fie acceptabilă.

Ministrul algerian al petrolului, 
Belaid Abdesselam, a declarat că 
Algeria se pronunță pentru o creș
tere moderată și rezonabilă,

Jamshid Amouzegar, ministru ira
nian de stat, a afirmat. într-o decla
rație făcută Ia Doha agenției Reu
ter, că Iranul va încerca să mențină 
un echilibru între cererile privind 
procentele cele mai mari și procen
tele cele mai scăzute de sporire a 
prețului la petrol.

în Franța
convorbiri cu domnul ministru Nor
bert Segard și cu domnul Lionel Sto- 
leru, secretar de stat, referitoare la 
modalitățile de acțiune din partea 
guvernelor României și Franței în 
vederea intensificării și diversificării 
cooperării dintre cele două țări.

Miercuri au continuat, de aseme
nea, negocierile pe grupe de lucru 
între reprezentanții celor două părți, 
în vederea definitivării acțiunilor și 
pregătirii documentelor ce urmează 
a fi semnate.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a oferit, miercuri 
seara, în saloanele ambasadei noas
tre din Paris, o recepție în onoarea 
primului ministru al Republicii 
Franceze, Raymond Barre.

în acest cadru, tovarășul Manea 
Mănescu s-a întreținut, într-o am
bianță de prietenie și caldă cordia
litate, cu primul ministru, cu alți 
membri ai guvernului Franței, cu 
personalități politice și oameni 
de afaceri, abordînd probleme refe
ritoare la lărgirea și diversificarea 
relațiilor pe multiple planuri dintre 
țările și popoarele noastre.

0 delegație de activiști 
ai ‘ P. C. R.

a vizitat Uniunea Sovietică
MOSCOVA. O delegație de acti

viști ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Gheorghe Blaj, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Maramureș al 
P.C.R., a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. Membrii delegației au avut 
întîlniri și convorbiri la C.C. al 
P.C.U.S., la comitete de partid raio
nale din orașul Moscova, cu primii 
secretari și activiști ai comitetelor 
regionale Moscova și Harkov ale 
P.C.U.S., au făcut cunoștință cu 
munca de partid din unități econo
mice, științifice și social-culturale.

La 15 decembrie, delegația a fost 
primită de I. V. Kapitonov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească.

agențiile de presă transmit: încheierea lucrărilor Adunării Federale 

a R. S. Cehoslovace

Întrevedere sovieto-po- 
lonâ La Katowic® a avut 108 
miercuri o întrevedere între Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Aleksei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care s-a aflat într-o vizită 
în R. P. Polonă cu prilejul intrării 
oficiale în funcțiune a primei părți a 
Combinatului metalurgic „Katowice". 
Au fost discutate unele probleme ale 
colaborării multilaterale dintre R. P. 
Polonă și U.R.S.S.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a Început 
o primă rundă de consultări cu 
părțile interesate în vederea convo
cării, pînă la sfîrșitul lunii martie 
1977, a Conferinței de la Geneva pri
vind Orientul Apropiat. în acest 
sens, Kurt Waldheim a avut întreve
deri cu ambasadorii la O.N.U. ai 
Egiptului și Iordaniei și urmează a 
se întîlni cu secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, și cu viito
rul titular al Departamentului de 
Stat american, Cyrus Vance.

Comunicatul iugoslavo- 
itakian dat publicității la Înche
ierea convorbirilor dintre Gemal 
Biedici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al Iugoslaviei, și Sad
dam Hussein, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Irak, relevă dorința celor două 
țări de a extinde colaborarea bilate
rală.

Un referendum asupra pro* 
gramului de reforme politice al gu
vernului a avut loc miercuri în Spa
nia. Aderenții partidelor de stînga nu 
au participat la referendum deoarece 
acestea și-au declarat opoziția față 
de scrutin din cauza lipsei de liber
tăți democratice, în special a liber
tății de expresie, cerînd eliberarea 
tuturor deținuților politici și legali
zarea tuturor formațiunilor politice 
progresiste.
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Președintele ales al S.U.A., 
Jimmy Carter, a anunțat numirea 
lui Michael Blumenthal în funcția de 
ministru al finanțelor în viitoarea 
administrație și pe cea a lui Brock 
Adams în funcția de ministru al 
transporturilor. Carter a declarat că 
va pune la punct programul său eco-

DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ 

A SOSIT EA PEKIN
PEKIN 15 (Agerpres). — Delega

ția de partid și guvernamentală ro
mână formată din tovarășii Gheor
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Sîrbu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și Alexan
dru Mărgări tescu, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și a Guvernului R.P. Chineze, face 
o vizită de prietenie în China, a so
sit miercuri la Pekin.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ken Piao, 
membru al Comitetului Central al 
P.C. Chinez, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez. Au fost,

Cuvîntarea tovarășului Jănos Kădâr la Congresul 
cooperativelor agricole de producție din R. P. Ungară

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La 
Budapesta au avut loc lucrările 
celui de-al III-lea Congres al coo
perativelor agricole de producție din 
R. P. Ungară. La lucrări au luat parte 
Jănos Kâdăr, prim secretar al C.C. 
al P.M.S.U., alți conducători de par
tid și de stat ungari.

Raportul la congres a fost pre
zentat de Istvan Szabo, președintele 
Consiliului Național al Cooperative
lor Agricole de Producție din R.P.U. 
în raport se arată, între altele, că în 
ultimii cinci ani producția cooperatis
tă a crescut cu 23 la sută fată de pe
rioada corespunzătoare anterioară. în 
prezent, valoarea producției agricole 
cooperatiste reprezintă 70 la sută din 
întreaga producție agricolă a țării.

Luind cuvîntul, Jănos Kâdăr a 
subliniat transformările din agricul
tura ungară, arătînd că prin reorga
nizarea socialistă a acestui impor
tant sector al economiei a fost în
cheiată edificarea bazei societății- 
socialiste în Ungaria. în ceea ce pri
vește situația internă —- a spus pri
mul secretar al C.C. al P.M.S.U. — 
putem declara că ea este echilibrată. 
Partidul nostru este unit, se realizea
ză rolul său conducător, puterea cla
sei muncitoare este trainică, alianța 

nomic înainte de Instalarea la Casa 
Albă, la 20 ianuarie, și că reducerea 
șomajului deține prioritatea în ca
drul politicii sale economice.

La Moscova • avut loe> 
miercuri, ceremonia transmiterii de 
către oamenii de știință sovietici 
colegilor lor americani a unor mos
tre de sol lunar aduse pe Pămînt 
în august 1976 de stația automată 
sovietică „Luna-24“.

Premierul Greciei, constan
tin Karamanlis, a sosit la Islamabad 
într-o vizită oficială.

La reuniunea guvernului 
francez de naaercut'i> ministrul de 
externe, Louis de Guiringaud, a pre
zentat un raport cu privire la lucră
rile sesiunii de iarnă a Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. în comuni
catul oficial publicat la sfîrșitul șe
dinței guvernului se afirmă că „ră- 
mînînd fidelă Alianței atlantice, Fran
ța înțelege șă mențină integral in
dependența rijiijloacelor sale nuclea
re și libertatea sa de decizie în ce 
privește angajamentul forțelor sale".

„Afacerea Lockheed" în 
Italia. Comisia de anchetă parla
mentară asupra „afacerii Lockheed" 
din Italia a hotărit ca audierea fostu
lui premier Mariano Rumor și foștilor 
miniștri ai apărării Luigi Gui și Ma
rio Tanassi, acuzați de a fi implicați 
în acest caz, să se facă cu ușile în
chise. Dezbaterea concluziilor anche
tei va fi însă publică.

Consiliul National Hel
vetic (Camera inferioară a Parla
mentului elvețian) a autorizat gu
vernul să ratifice tratatul de neproli- 
ferare a armelor nucleare, semnat de 
Elveția la 27 noiembrie 1969. Hotă- 
rîrea intervine după votul favorabil 
din Consiliul Statelor (Camera su
perioară a parlamentului).

Ministrul de finanțe bri
tanic, Denis Healey, a prezentat, 
miercuri, în Camera Comunelor un 
plan de măsuri vizînd redresarea 
economiei țării, menționînd că gu
vernul laburist a optat pentru redu
cerea cheltuielilor publice, în locul 
majorării impozitelor și taxelor. 

de asemenea, prezenți reprezentanți 
ai conducerii Ministerului de Ex
terne, Ministerului Comerțului Exte
rior, ai Comitetului municipal de 
partid Pekin, activiști de partid, 
ziariști.

Delegația a fost lntîmpinată de 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
României la Pekin, membri ai am
basadei și Agenției comerciale ro
mâne în R. P. Chineză.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

română a avut o întrevedere cu to
varășul Li Sien-nien și alți condu
cători de partid și de stat chinezi. 
Miercuri seara, tovarășul Li Sien- 
nien a oferit la palatul Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari o 
recepție în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale române. în 
timpul recepției, Li Sien-nien și 
Gheorghe Oprea au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie mili
tantă, cordialitate și stimă reciprocă.

muncitorilor și țăranilor este strînsă, 
unitatea națională socialistă capătă 
forme tot mai perfecționate. Refe- 
rindu-se la sarcinile construc
ției economice, vorbitorul a pre
cizat că marile cooperative socia
liste constituie factorul hotărîtor 
al agriculturii. Potrivit calculelor 
preliminare, a menționat el, produc
ția agricolă se situează anul acesta 
la nivelul anului trecut, adăugind 
că acesta poate fi considerat un re
zultat bun. avînd în vedere condi
țiile climatice deosebit de defavora
bile anul acesta pentru R. P. Un
gară. Pentru anul 1977, recuperînd 
rămînerile în urmă, producția agri
colă va crește, conform prevederi
lor, cu 8 la sută. Guvernul — a 
spus Jănos Kâdăr — a adoptat noi 
măsuri pentru stimularea producției 
de legume și fructe, pentru sporirea 
producției de carne de porc și de 
produse lactate.

Vorbitorul a arătat că se impune 
realizarea cu mai multă consecven
ță a principiului potrivit căruia în
tre cooperativele socialiste de pro
ducție și gospodăriile individuale 
trebuie să se creeze o unitate or
ganică.

Delegația Consiliului Zia
riștilor din România,condus* 
de tovarășul Octavian Paler, pre
ședintele consiliului, care efec
tuează o vizită în R. D. Germană, a 
fost primită de Werner Lamberz, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

La Beiruts_a anuntat ca părțile 
care s-au aflat în conflict în Liban 
vor trebui să declare, într-un inter
val de cel mult șapte zile, armamen
tul greu aflat în posesia lor, după 
cum a hotărit Comitetul cvadripar- 
tit, în cursul primei sale reuniuni 
care a avut loc marți, la Beirut. 
Fiecare parte va trebui să remită 
Comitetului cvadripartit o listă cu 
armele grele aflate în posesia ei. 
Orice armament greu descoperit ul
terior va fi confiscat.

Incidente în Ulster. Un 
soldat britanic a fost grav rănit marți 
la Belfast în timp ce examina, îm
preună cu alți militari, o bombă ar
tizanală, plasată de elemente tero
riste. Doi oameni înarmați au deschis 
focul asupra soldaților. O acțiune si
milară s-a petrecut și în vestul Bel- 
fastului, persoane necunoscute des
chizînd focul asupra militarilor care 
inspectau un automobil.

Comunicat. La ‘ncheierea 
unei reuniuni de trei zile, Consiliul 
Central al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei a dat publicității 
miercuri un comunicat în care își ex
primă asentimentul față de rezoluți
ile reuniunilor arabe la nivel înalt 
de la Riad și Cairo cu privire la în
cetarea războiului din Liban și sa
lută restabilirea relațiilor normale 
dintre O.E.P. și Siria.

Populația arabăde pe ma,ul 
vestic al Iordanului a participat 
miercuri la o grevă generală organi
zată in semn de protest față de men
ținerea sub ocupația militară a Is
raelului a acestui teritoriu arab.

Femina-76. Sub această denu
mire, la sediul UNESCO din Paris a 
fost deschisă o expoziție de opera 
de artă ilustrînd contribuția femei
lor la promovarea păcii în lume.

SÂRBĂ to area națională a bahreinului

Alteței Sale
ȘEIC ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH

Emirul statului Bahrein
Cu prilejul Zilei naționale a Bahreinului, am plăcerea de a adresa Alteței 

Voastre sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și bunăstare poporului bahreinian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Deși au trecut nu
mai cinci ani de la 
dobîndirea indepen
denței, Bahreinul și-a 
afirmat cu vigoare 
voința de a păși pe 
calea unei dezvoltări 
de sine stătătoare. Ar
hipelag format din 
înmănuncherea a 30 
de insule, scăldate de 
apele Golfului, emi
ratul, aureolat de 
vechile legende ale 
pescuitorilor de perle, 
se află în prezent în 
plin proces de trans
formare a structurilor 
sale economice.

în dezvoltarea Ba
hreinului un moment 
de referință îl consti
tuie anul 1935, cînd s-a 
început exploatarea ză
cămintelor sale de

petrol — în prezent 
producția anuală fiind 
de 3,5 milioane tone. 
Au fost extinse și mo
dernizate rafinăriile 
de petrol care, cu o 
capacitate anuală de 
prelucrare de 15 mili
oane de tone, consti
tuie principala sursă 
de venituri a tării. 
Sectorul industrial în 
curs de dezvoltare are 
un profil destul de va
riat, de la echipament 
greu destinat forajelor 
submarine pînă la ma
teriale de construcții, 
articole textile și mase 
plastice.

Totodată, autorită
țile se preocupă de 
dezvoltarea sectorului 
agricol, în care predo-

MOSCOVA

Manifestare prietenească sovieto-cubaneză
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc miercuri o în
trevedere între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Raul Castro, al doilea secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, care a

Sesiunea Camerei Populare a R. D. Germane
Pe ordinea de zl: planul cincinal (1976—1980) $1 planul pe 

1977
BERLIN. — La Berlin au început, 

miercuri, lucrările sesiunii Camerei 
Populare a R.D. Germane. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează examinarea 
proiectelor de lege privind planul 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a R.D.G. pe anii 1976—1980, 
planul de dezvoltare a economiei tării

PRAGA 15 (Agerpres). — La 
Praga s-au încheiat lucrările sesiu
nii comune a Camerei Poporului șl 
Camerei Națiunilor ale Adunării 
Federale * R. S. Cehoslovace. Adu
narea Federală a aprobat Declarația-

întilnire a reprezentanților unor partide comuniste
BONN 15 (Agerpres). — La Dilssel- 

dorf a avut loc o întilnire a repre
zentanților partidelor comuniste din 
Austria, Danemarca, Franța, R.F.G., 
Grecia, Italia, Luxemburg, Portuga
lia, Suedia, Turcia și Berlinul occi
dental, consacrată examinării „Luptei 
comune împotriva politicii companii
lor transnaționale". S-a subliniat ne

Deschiderea Congresului P. C. din Israel
TEL AVIV 15 (Agerpres). — La 

Haifa s-au deschis, la 15 decembrie, 
lucrările Congresului al XVIII-lea 
al P.C. din Israel. La lucrări parti
cipă 480 de delegați, precum și invi
tați, printre care reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito
rești.

Plenara C. C.
ROMA 15 (Agerpres). — La Roma 

au luat sfîrșit lucrările Plenarei C.C. 
al P.C.I. șl a Comisiei Centrale de 
Control a partidului.

Raportul „Probleme ale activității 
ți dezvoltării partidului și convocarea 
conferințelor regionale de partid" a 
fost prezentat de Gianni Cervetti, 
membru al Direcțiunii P.C.I.

în cadrul luărilor de cuvînt, parti-

O nouă rundă de tratative
în problema Canalului Panama

CIUDAD DE PANAMA. — O nouă 
rundă de convorbiri privind viitorul 
statut al Canalului Panama, aflat în 
prezent sub administrația S.U.A., a 
început pe Insula Contadora, între 
reprezentanții guvernelor panamez 
și nord-american — anunță agenția 
Inter Press Service.

Dezbaterile urmează să se bazeze 
pe înțelegerea bilaterală, din 1974, 
relativ la elaborarea și semnarea 
unui nou acord asupra Canalului Pa

mină plantațiile de 
curmali, de extinde
rea pescuitului.

Străduințele celor 
250 000 de locuitori ai 
Bahreinului pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare sînt privite 
de poporul român cu 
sinceră simpatie. Spre 
satisfacția reciprocă, 
relațiile dintre cele 
două țări cunosc o e- 
voluție pozitivă, care 
răspunde intereselor 
celor două țări. în- 
scriindu-se, totodată, 
ca o contribuție la cre
area unei noi ordini 
economice și politice 
internaționale.

C. VARVARA

sosit la Moscova într-o vizită de prie
tenie.

Raul Castro i-a înmînat lui Leonid 
Brejnev, cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei sale de naștere, 
înalta distincție cubaneză ordinul 
„Playa Giron" și un mesaj din 
partea lui Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat.

pe anul 1977 și bugetul de stat pe 
anul 1977.

Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, a prezentat un raport cu 
privire la planul cincinal și Ia pla
nul pe anul 1977.

program a guvernului cehoslovac^ 
referitoare la principalele aspecte 
ale politicii interne și externe a 
țării. Au fost adoptate, de aseme
nea, proiectele de lege cu caracter 
economic supuse spre examinare 
Adunării Federale.

cesitatea intensificării schimburilor 
de informații în vederea unor ac
țiuni comune, a cooperării dintre 
partidele comuniste pentru a acționa 
în cadrul filialelor monopolurilor 
transnaționale din diferite țări. S-au 
menționat, totodată, realizările obți
nute pe linia unor inițiative comune 
între sindicatele din Europa.

La lucrările Congresului este re
prezentat și Partidul Comunist Ro
mân.

Raportul C.C. al P.C. din Israel a 
fost prezentat de Meir Vilner, secre
tar general al partidului.

al P. C. Italian
cipanții la plenară au evidențiat creș
terea autorității și influentei comu
niștilor în viața statului, s-au referit 
la necesitatea intensificării activității 
politice a P.C.I. în scopul rezolvării 
sarcinilor care îi stau în fată. A fost 
apreciată ca pozitivă activitatea parti
dului și rolul său în lupta pentru de
pășirea crizei, pentru înnoirea demo
cratică a Italiei.

nama, care să-l înlocuiască pe cel 
aflat în vigoare din anul 1903 și 
care plasează această rută interocea- 
nică sub jurisdicția S.U.A. Ministrul 
de externe panamez, Aquilino Boyd, 
a declarat că prezentele convorbiri 
au dus la anumite rezultate pozitive, 
dar că nu s-a realizat încă un pas 
major în adoptarea unei decizii rela
tive la viitorul tratat privind Cana
lul, care să stabilească drepturile 
suverane ale statului panamez asu
pra acestuia și a zonei adiacente.

© LASERUL CON
FERĂ APEI O ACTIVITA
TE BIOLOGICĂ SPO
RITĂ — este concluzia la care 
au ajuns oamenii de știință din 
Alma-Ata. Apa supusă radia
țiilor laser pătrunde cu mai 
multă ușurință prin membrane 
biologice Astfel, stropirea plan
tațiilor de legume cu apă trata
tă cu laser sporește de peste 1,5 
ori recolta la hectar. O instala
ție pentru tratarea apei a fost 
creată de un grup de fizicieni 
de la Universitatea kazahă. Tra
tarea cu ajutorul ei a unui me
tru cub de apă costă mai pu
țin de o copeică. Cercetările au 
stabilit că apa tratată cu laser 
își menține proprietățile timp 
de cîteva luni.

o UN ATLAS AL MU
ZICII POPULARE. -Atla- 
sul muzical" al UNESCO, 
care cuprinde pînă în prezent 

80 de discuri, s-a îmbogățit re
cent cu noi piese consacrate 
muzicii populare. între acestea 
se numără un disc cuprinzînd 
muzică populară românească in
terpretată la instrumente tradi
ționale. Atlasul este conceput 
pentru a cuprinde cele mai re
prezentative cîntece populare 
din întreaga lume, spre a le 
face cunoscute unui public cit 
mai larg. în cadrul seriei „sur
sele muzicale" au apărut recent 
patru discuri cuprinzînd muzică 
clasică din nordul Indiei. Alte 
discuri din aceeași colecție sînt 
consacrate Algeriei, Portugaliei, 
Tailandei.

© „CAVALERII ȘO
SELELOR". Cu ocazia celui 
de-al XIX-lea Salon internațio
nal automobilistic al Italiei s-a 
desfășurat ceremonia premierii 
„Cavalerilor șoselelor", mani
festare promovată de un coti
dian din Milano pentru a face 
cunoscută comportarea celor 
care s-au evidențiat în fapte 

deosebite de ajutor, solidaritate 
umană și altruism, în împreju
rările unor accidente de circu
lație. în cadrul actualei ediții, 
premiul a revenit unui număr 
de douăzeci de „cavaleri", din 
care patru au pierit în timp ce 
încercau să acorde ajutor victi
melor unor grave accidente.

• METAN FOSIL. U1- 
timele cercetări geologice au 
stabilit că rezervele mondiale 
de gaz metan sînt mai mari 
decît se credea. Prin efec
tuarea unor sondaje de mare a- 
dîncime — 8 000 m — s-au des
coperit pînze subterane de apă 
supraîncălzită (150° C) la pre
siuni ridicate. Or, s-a constatat 
că în asemenea condiții apa 
transformă toate depunerile de 
materie organică din straturile 
geologice în metan, care se di
zolvă în apă. Potrivit calculelor 
specialiștilor americani, rezer
vele de metan din subsolul 
S.U.A. ar fi, sub raport energe
tic, la fel de mari ca și cele de 
cărbune.

WgMMMgHgMg
• ELECTROCARDIO

GRAME „CITITE" DE... 
ORDINATOR. Specialiști de 
la Universitatea din Wiesbaden 
(R.F.G.) au elaborat un sistem 
grație căruia prelucrarea elec
tronică a electrocardiogramelor 
se realizează în doar două-trei 
minute, în loc de cîteva zile cit 
dura înainte. Noul sistem per
mite ca electrocardiogramele 
stocate să fie transmise imediat, 
prin telefon, spre prelucrare or
dinatorului, înlăturîndu-se astfel 
pierderile de timp între înregis
trarea propriu-zisă și analiza 
datelor respective.

• PREVIZIUNI SEIS
MICE. Potrivit directorului 
secției de seisme a Birou
lui federal de geologie din 

S.U.A., R. Hamilton, în Cali
fornia este inevitabil un cu
tremur. Această opinie se ba
zează pe înregistrarea unor e- 
voluții specifice în așa-numita 
falie San Andreas. Ultimul cu
tremur de proporții înregistrat 
in regiune s-a produs în 1906 
la San Francisco și a cauzat pa
gube în valoare de 400 milioane 
de dolari. Un nou cutremur în 
regiunea San Francisco — Los 
Angeles, a declarat R. Hamilton, 
ar avea în prezent efecte incal
culabile și, din păcate, cu toate 
progresele înregistrate de tehni
că, nu se poate prevedea data 
cînd va avea loc, în vederea 
unor eventuale măsuri preven
tive.

• HOLOGRAFIA IN 
CRIMINALISTICĂ. Cerc5‘ 
tători ai firmei britanice „EMI 
Electronics" au elaborat o me

todă fotografică de detectare a 
amprentelor pe baza holografiei. 
Este vorba de detectarea urme
lor de pași lăsate pe covoare 
sau mochete, care, deși invizi
bile cu ochiul liber, rămîn, to
tuși, „fixate" un anumit timp. 
Noua tehnică, permițînd recon
stituirea în relief a acestor ur
me invizibile, va putea fi folo
sită în investigațiile criminalis
tice. Deocamdată, mai sînt difi
cultăți de aplicare, întrucît nu 
s-a realizat un echipament ho
lografic suficient de ușor ca să 
poată fi deplasat rapid acolo 
unde este nevoie.

• NOI UTILIZĂRI ALE 
COMPUTERULUI. Pe
ttit, în condițiile vieții moderne, 
indispensabil activității omului 
în variate domenii, computerul 
— „emblemă" a erei tehnologi
ce — cunoaște o permanentă 
lărgire a sferei sale de aplica
ții. In ce privește domeniul 
medical, se conturează o per

spectivă din cele mai promiță
toare : în următorii 10 ani, con
form previziunilor specialiștilor, 
computerul va fi utilizat la re
darea auzului și văzului per
soanelor surde și, respectiv, 
oarbe. Pentru aceasta, se pre
vede realizarea unor minuscule 
computere, care vor putea fi 
plasate oriunde pe trup, fără a 
stînjeni pe posesorii lor, spre 
deosebire, de pildă, de incomo
dele aparate auditive actual
mente în uz.

• TOPOR HIDRAU
LIC. O firmă americană a re
alizat un dispozitiv original de 
spart butuci — un fel de topor 
hidraulic. Un motor de 8 cai 
putere acționează o presă la ca
pătul căreia se află o pană de 
oțel ce intră in lemn, despi- 
cîndu-1 In numai 12 secunde. 
Lungimea butucilor poate a- 
tinge o jumătate de metru. In
venția apreciată de cei ce fo
losesc încă lemne pentru încăl

zirea locuinței are un mare cu
sur : consumul de benzină al 
motorului, acum în plină criză 
energetică...

• SPRE URECHEA 
ARTIFICIALĂ. încă din 1970> 
cercetători americani au folosit 
electrozi implantați care puteau 
transmite surzilor anumite sem
nale sonore transformate în im
pulsuri electrice. Dar aceasta 
este numai o etapă spre o ve
ritabilă „ureche artificială", ra
cordată direct la nervul acustic 
și avînd posibilitatea de a ex
cita selectiv celulele nervoase. 
Speranțele specialiștilor în a- 
cest domeniu sînt legate de rea
lizarea unui „multielectrod" 
care ar putea ti instalat în ca
nalul urechii și pus în legătură 
cu un analizator de sunet, pur
tat după pavilionul urechii. Se 
crede că o asemenea realizare 
ar putea schimba radical situa
ția unei numeroase categorii de 
surzi, a căror ureche internă a 
fost lezată sau distrusă.
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încheierea vizitei delegației de prietenie 
a poporului chinez

Miercuri s-a Încheiat vizita Între
prinsă in țara noastră de delegația 
ds prietenie a poporului chinez, con
dusă de tovarășul Ci Pîn-fei, mem
bru al C.C. al P. C. Chinez, secretar 
general al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze.

în cursul dimineții, delegația a fă
cut o vizită la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, unde s-a întîlnit 
cu tovarășii Dumitru Ghișe, membru 
ai C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și loan Jinga, vicepreședinte 
al C.C.E.S.

în cursul convorbirii care a avut 
loc, oaspeții au luat cunoștință de 
activitatea desfășurată pentru înfăp
tuirea vastului program elaborat de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. și de 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, în vederea făuririi 
omului înaintat, constructor con
știent, devotat, al noii societăți, 
avînd o Înaltă conștiință socialistă,

★

Cu prilejul vizitei In România a 
delegației de prietenie a poporului 
chinez, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, Li Tin-ciuan, a oferit 
un dineu.

Au participat tovarășii Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Vasile Vîlcu, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R.. membru al Consiliului de 
Stat, Virgil Teodorescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
M.A.N., Pavel Ștefan, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., vicepreședin
te al Asociației de prietenie româno- 
chineze. Dumitru Ghișe, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al

★

în cursul serii, delegația chineză 
• părăsit Capitala.

La plecare, în Gara de Nord, oas
peții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Giosan, Vasile Vîlcu. Virgil 
Teodorescu, Pavel Ștefan, de repre
zentanți ai unor ministere și institu-

ADUNĂRILE GENERALE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE
(Urniare din pag. I)

O mențiune specială este necesară 
In legătură cu dezbaterile din adu
nările generale ale cooperativelor 
mai puțin dezvoltate, pentru ca anul 
viitor să marcheze o etapă impor
tantă pe drumul consolidării lor eco
nomice. Aceste unități trebuie să-și 
asigure acum, cînd dezbat și aprobă 
planul pe 1977, o bază reală de spo
rire a producției agricole și, îndeosebi, 
a celei marfă în toate sectoarele de 
activitate. Esențiale în acest scop 
sînt, alături de sprijinul material și 
financiar pe care-1 primesc din partea 
statului, eforturile proprii ale țăra
nilor cooperatori, ale tuturor cetă
țenilor din comună pentru valorifi
carea la maximum a resurselor ma
teriale și umane existente în unitățile 
respective. în acest context. inter
vențiile cooperatorilor, ale specialiș
tilor în cadrul dezbaterilor din adu
nări trebuie să evidențieze experiența 
bună din propria unitate și din uni
tățile vecine care au obținut rezul
tate superioare, să dezvăluie neîm- 
plinirile, neajunsurile și, în mod 
deosebit, să pună accentul pe măsu
rile organizatorice și tehnice menite 
să ducă la îndeplinirea prevederilor 
cuprinse în programul de redresare 
economică pe anul 1977, astfel ca tot 
ceea ce se decide să aibă eficiență 
practică în viața cooperativei.

îndeplinirea sarcinilor mari care 
stau in fața agriculturii în anul 
viitor impune, încă de pe acum, asi
gurarea unor condiții superioare de 
organizare a muncii în fiecare uni
tate agricolă și formație de lucru, 
stabilirea de noi măsuri pentru întă
rirea spiritului de ordine, disciplină

• și punctualitate proprii activității in
dustriale. O asemenea transformare 
presupune acțiuni perseverente în 
direcția modernizării proceselor teh
nologice, aplicării judicioase, corecte 
a regulilor științei agrotehnice șl, cu 
deosebire, în privința creșterii răs
punderii fiecărui cooperator, a fiecă
rei echipe și brigăzi pentru realizarea 
producției stabilite pe terenurile pe 
care le lucrează și la animalele pe 
care Ie Îngrijesc. Experiența a de
monstrat pe deplin că, acolo unde în 
cadrul dezbaterilor din adunările ge
nerale au fost analizate în spirit de 
înaltă exigentă și combativitate pro
bleme care privesc buna utilizare a 
mijloacelor tehnice și chimice, a for
țelor umane, a rezultatelor științei în 
crearea de noi soiuri de semințe și 
ameliorarea raselor de animale, acolo 
unde sistemul de organizare bazat pe 
muncă în comun, pe spirit de echipă 
a fost însușit și înțeles de către fie
care cooperator, activitatea generală 
a cooperativei a progresat, spiritul de 
răspundere al oamenilor pentru 
realizarea producțiilor prevăzute s-a 
întărit. Or, tocmai în aceste direcții 
trebuie să-și spună cuvîntul partici- 
pănții la dezbateri, pentru a se con
tura programe de măsuri cit mai cu-

* prinzătoare — izvorîte din gîndirea 
și înțelepciunea colectivă — aceasta

ELENA
LIVEZEANU

,i în ziua de 14 decembrie 1976 a 
încetat din viață tovarășa Elena 
Livezeanu, membră a Partidului 
Comunist Român din anul 1945.

Născută la 6 decembrie 1903, în 
comuna Plenița, județul Dolj, Elena 
Livezeanu a desfășurat In perioada 
antebelică o intensă activitate în 
mișcarea antifascistă organizată și 
condusă de P.C.R.

După eliberarea țării a îndeplinit 
diferite sarcini încredințate de partid, 
o perioadă îndelungată activînd in 
cadrul Consiliului Național al Fe
meilor. A fost deputată în Marea 
Adunare Națională de-a lungul mai 
multor legislaturi.

Pentru activitatea sa pusă în 
slujba idealurilor de libertate și 
dreptate ale poporului român, a 
construcției socialismului în țara 
noastră, a fost distinsă cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 

' România, cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste".

Amintirea sa va rămine neștearsă 
In memoria tuturor celor ce au cu- 

> noscut-o și prețuit-o.
CONSILIUL NATIONAL 

AL FEMEILOR
înhumarea va avea loc vineri 17 

decembrie 1976, ora 14, la Cimitirul 
Belu. 

patriotică și revoluționară, pentru 
amplificarea activității cultural-edu
cative. Au fost, totodată, evidențiate 
rolul și importanța intensificării 
schimburilor culturale și artistice în 
ansamblul relațiilor de prietenie fră
țească și solidaritate militantă dintre 
cele două țări și popoare.

în aceeași zi, delegația s-a întîlnit 
cu membrii conducerii Asociației de 
prietenie româno-chineză. Cu acest 
prilej, a fost relevată contribuția a- 
sociațiilor de prietenie din cele două 
țări la extinderea schimburilor de 
experiență, lâ mai buna cunoaștere 
reciprocă dintre poporul român și 
poporul chinez.

La aceste discuții, delegația a fost 
însoțită de tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., membru al Consi
liului de Stat.

A fost prezent Li Tin-ciuan. am
basadorul R. P. Chineze în țara 
noastră.

★

Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Vasile Șandru, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat.

în timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Li Tin-ciuan, Ci Pîn-fei, 
Nicolae Giosan și Vasile Vîlcu au 
toastat pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării multilaterale, a priete
niei revoluționare și solidarității mi
litante între P.C.R. și P. C. Chinez, 
între popoarele român și chinez, 
In sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen.

★

ții centrale, ai unor organizații de 
masă și obștești, de activiști de par
tid și de stat.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze, și Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București. (Agerpres) 

fiind o garanție în plus că tot ceea 
ce se propune și se decide în aduna
rea generală va fi înfăptuit prin 
efortul general al membrilor coopera
tivelor agricole.

Este o îndatorire primordială a or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
organelor agricole județene și consi
liilor intercooperatiste să urmărească 
cu răspundere ca adunărilor generale 
să li se asigure un profund și 
exigent caracter de lucru, o desfă
șurare cît mai fructuoasă, pentru ca 
ele să-și îndeplinească întocmai rolul 
lor de for suprem de conducere a 
cooperativelor agricole, să prileju- 
iască o puternică afirmare a răspun
derii și hotăririi țărănimii noastre 
cooperatiste de a face totul pentru a 
traduce în viață sarcinile mari și 
complexe ce ii revin pe baza planului 
național unic pe anul 1977, de a ridica 
agricultura țării pe o treaptă supe
rioară de dezvoltare.
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HANDBAL: „CUPA SILEZIEI"

Echipa României din nou învingătoare
In cea de-a treia zi a turneului fe

minin de handbal pentru „Cupa Si- 
leziei", ce se desfășoară la Katowice, 
echipa României a învins cu scorul 
de 18—11 (6—6) reprezentativa Sue
diei. Iuliana Hobincu (4), Marla 
Boși, Georgeta Lăcustă și Simona 
Arghir (3) au fost cele mai bune

HOCHEI: Norvegia-România 8-4
Pe patinoarul „Jordal Amfi" din 

Oslo s-a disputat întîlnirea amicală 
de hochei pe gheață dintre selecțio
natele Norvegiei și României, Par
tida s-a încheiat cu scorul de 8—4

TENIS: Azi, Năstase-Orantes
Iile Năstase și Manuel Orantes vor 

deschide astăzi seria partidelor gru
pei a doua a turneului de tenis 
„Challenge Cup", care se desfășoară 
in orașul american Las Vegas.

In cea de-a doua partidă se vor în- 
tîlni Harold Solomon și Rod Laver. 
Cîștigătorul grupei va juca în primă
vara anului viitor cu Jimmy Connors, 
învingător al primei grupe.

In turul al doilea al concursului de 
la Perth (Australia), jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a învins-o cu 
6—1, 7—6 pe A. Galloway. Alte rezul
tate : Michele Gourdal — Regina 
Marsikova 2—6. 6—3, 6—1 ; Naoko 
Sato — Cooper 6—1. 7—6 ; Rayni Fox 
— M. Sawyer 6—2, 6—3 ; Renata To- 
manova — Bunny Brunning 7—5.

ÎN CÎTEVA
• In prima zi a concursului de 

înot pentru „Marele premiu al o- 
rașului Praga", sportiva româncă 
Anca Miclăuș a cîștigat proba de 200 
m fluture în 2’23”9/10, întrecînd pe 
americanca Huddie Walsh — 2’24”4/10 
și pe suedeza Susanne Mattsson — 
2’33”7/10. In proba de 200 m spate, 
cîștigată de Dede Crampton (S.U.A.) 
cu timpul de 2’29”4/10, Carmen Bu- 
naciu (România) s-a clasat pe locul 
al doilea cu 2’29”8/10, fiind urmată 
de Kostalanova (Cehoslovacia) 2’30”.

• Ieri, în campionatul masculin de 
volei s-au disputat două partide, în
cheiate cu următoarele rezultate : Di
namo — Viitorul Bacău 3—0 ; 
Steaua — C.S.U. Galați 3—0. In cla
samentul primei părți a campiona-

în Capitală :

Un nou complex comercial
In Capitală, la parterul noilor 

blocuri de locuințe construite pe 
Calea Dorobanți au fost deschise 
diferite magazine. A fost creată 
astfel o nouă și modernă arteră co
mercială. La acestea s-a adăugat o 
nouă unitate pentru servirea popu
lației — restaurantul „Primăvara" 
— care s-a deschis ieri. La parterul 
acestui complex funcționează o li-

Excelenței Sale Domnului HELMUT SCHMIDT
Cancelar federal al Republicii Federale Germania

Realegerea dumneavoastră In funcția de cancelar federal al Republicii 
Federale Germania îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele 
guvernului român și al meu personal,' cordiale felicitări și cele mai bune 
urări.

îmi exprim convingerea că raporturile de conlucrare reciproc avantajoasă 
statornicite între România și Republica Federală Germania se vor dezvolta 
continuu in interesul celor două țări, al cauzei păcii și cooperării in Europa 
și în lume.

. MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 1 •
Arabe Siriene, Abdel Rahman Khleifawi, 

va face o vizită oficială de prietenie în România
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu-

Cronica
Telegrame. Pre?edintele Marii 

Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, Nicolae Giosan, a 
adresat o telegramă de felicitare 
președintelui Bundestagului R.F.G., 
Karl Carstens, cu prilejul alegerii 
sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat lui Hans-Die- 
trich Genscher o telegramă de felici
tare cu ocazia numirii sale în funcția 
de ministru federal de externe al 
Republicii Federale Germania.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Bah- 

reinului, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Bahreinului, Șeic 
Mohamed Ibn Mubarak Al-Kha- 
lifa.

Noul ambasador al Repu
blicii Socialiste a Uniunii 
Birmane la București, Ba 
Maw. a depus, miercuri, o coroană 
de flori la Monumentul eroilor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 

șt 19 decembrie. In țară : Vreme rece 
la început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi temporar noros, vor cădea 
ninsori locale îndeosebi în nordul ță
rii. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat, temperaturile minime fiind cu
prinse între minus 6 șl 2 grade, izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei șl 
nordul Moldovei, iar maximele între 
minus 3 și 7 grade. Ceață locală cu de
punere de chiciură. La București : Vre
me rece la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ninsorii. Vint slab pînă la mode
rat. Dimineață, ceață slabă.

Jucătoare ale formației române, care 
obține cea de-a treia victorie con
secutiv. Alte rezultate : Dane
marca—Polonia B 13—10 (7—6) ; 
R. D. Germană—Bulgaria 13—9 
(9—6) ; Polonia A—U.R.S.S. 20—14 
(11—9).

(3—0, 3—3, 2—1) în favoarea gazde
lor. Golurile formației române au 
fost înscrise de Costea, Tureanu, 
Nistor și Bartalis.

6—4 ; Kathy Ebbinghaus — M. Peko- 
vich 6—3, 6—1 ; Pat Bostrom — Eisa- 
ku Murata 6—2, 8—2.

CLASAMENT 
AL JUCĂTORILOR

Revista nord-americană „World 
Tennis Magazine" a dat publicității 
clasamentul său anual al celor mai 
buni jucători de tenis din lume, cla
sament ce se prezintă astfel : 1. 
Jimmy Connors (S.U.A.) ; 2. Bjom 
Borg (Suedia); 3. Ilie Năstase (Româ
nia) ; 4. Guilermo Vilas (Argentina) ; 
5. Raul Ramirez (Mexic) ; 6. Manuel 
Orantes (Spania) ; 7. Eddie Dibbs 
(S.U.A.); 8. Harold Solomon (S.U.A.); 
9. Adriano Panatta (Italia); 10. Roscoe 
Tanner (S.U.A.).

RÎNDURI
tului conduce Dinamo cu 22 de 
puncte, urmată de Explorări Baia 
Mare, cu 20 puncte, și Steaua, tot cu 
20 puncte.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 15 DECEMBRIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 727 008 lei.

EXTRAGEREA I : 41 5 24 42 30 17.
EXTRAGEREA a Il-a : 15 3 13 

10 6.

nie de autoservire, o berărie și un 
snek-bar. La mezanin există un 
restaurant de zi cu 110 locuri, pre
cum și unul de seară — Cu 220 de 
locuri. Aici au fost introduse me
tode noi de servire. Astfel, ospătarii 
transmit comanda, telefonic, unui 
dispecerat și tot la dispecerat se 
întocmesc notele de plată, ceea ce 
asigură rapiditate și corectitudine. 

blicii Arabe Siriene, Abdel Rahman 
Khleifawi, va face o vizită oficială 
de prietenie în România, în ultima 
decadă a lunii decembrie a.c.

zilei
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism. Au fost 
prezenți reprezentanți ai Consiliului 
popular al municipiului București și 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
generali și ofițeri superiori.

„Zilele filmului mexican", 
manifestare în cadrul căreia sînt 
oferite publicului nostru spectator 
recente creații artistice, ilustrative 
pentru peisajul tematic al cinemato
grafiei mexicane de astăzi, au în
ceput miercuri în Capitală. Filmul 
prezentat în cadrul spectacolului de 
gală — „Judecata lui Martin Cor- 
tes“ — ilustrează un gen bine indivi
dualizat în cinematografia mexi
cană: cel de inspirați- istorică, ex- 
primind atașamentul față de idealu
rile de libertate și independență na
țională.

La spectacolul de gală au luat par
te reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură.

A participat Armando Cantu, am
basadorul Statelor Unite Mexicane 
la București.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

t V
PROGRAMUL I

15,00 Hochei : Cehoslovacia — Canada. 
Transmisiune directă de la Mos
cova.

17.20 Cîntece și dansuri din Bangladesh.
17.30 Din țările socialiste.
17.40 Itinerare folclorice.
18,05 Noi, femeile.
18.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
18.45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ora științei șl tehnicii.
20.35 Interpreți de muzică ușoară.
21,00 Cel mai bun continuă — concurs 

de cultură generală și pregătire 
multilaterală.

21.50 Documentar : „O memorie de... 
elefant".

22.40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Concertul simfonic al orchestrei 

de studio a RadioteleviziuniL
20.50 Pe teme economice.
21,10 Mihail Sadoveanu — Oameni și 

locuri.
21.45 De dor și de bucurie •— cîntece și 

jocuri populare.

Slujitorul școlii
(Urmare din pag. I) 
vă ; aș putea menționa și alți mari 
educatori, fie din amintirile mele 
școlare sau universitare, fie din tre
cutul învățămintului nostru, care a 
cunoscut mari figuri de dascăli in- 
trați de mult în istoria culturală și 
științifică a țării noastre. M-aș limi
ta aici la Spiru Haret, educator al 
educatorilor, reorganizator al învă- 
țămîntului românesc la sfirșitul se
colului trecut, ilustrul meu înaintaș 
la catedra de mecanică a Universi
tății bucureștene.

Exemplul acestor eminenți prede
cesori se impune a fi cu atît mai 
mult urmat astăzi cînd, în efortul 
general de perfecționare a vieții 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor, purtătorii mesajului 
de exemplaritate — educatorii de 
toate gradele — au un rol hotărîtor 
în formarea conștiințelor, in plămă
direa noilor generații pe măsura co
mandamentelor sociale și naționale 
specifice poporului nostru. Să fim 
deci pătrunși de misiunea pe care 
cele mai alese spirite ale poporului 
nostru și-au asumat-o cu conștiința 
celei mai înalte responsabilități Is
torice și, prin eforturi unite, să asi
gurăm astăzi trainică temelie morală 
pentru edificiul de personalitate cu 
care identificăm, trebuie să indenti- 
ficăm. întregul viitor socialist și co
munist al României.

teatre
• Filarmonica „George Enescu*  
(Ateneul Român) : Ciclul „Talen
te românești pe meridianele lu
mii". Recital extraordinar susținut 
de laureați ai concursurilor in
ternaționale în cadrul Festivalului 
„Cintarea României" — 20.

e Fiecare moare singur : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20,15.
® Oglindă pentru Cristina : FES
TIVAL - 9,15; 11,30; 13.30; 16;
18,15; 20,30.

Sclava iubirii : EFORIE — 10; 
12; 14; 16: 18; 20.
• Trei zile si trei nopți : CA
PITOL — 8.45; 11; 13,15; 15.45;
18.15; 20,45, SCALA - 9,15; 11.30;
13.45; 16; 18.15; 20.30, FEROVIAR 
- 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15: 20.15.
MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 16;

© Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii : Concert simfonic. 
Dirijor : Hlkmet Simsek (Turcia). 
Soliști : Nelly Miricioiu și George 
Georgescu — 20.
9r Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte 
— 19, (sala Grădina Icoanei) : A 
12-a noapte — 19,30.
& Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19.30, 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul „Giulești" (sala din 
pasajul Majestic) : Zamolxe (pre
mieră) — 19,30.

Lucrările Congresului
Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — In cadrul 
lucrărilor celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, ce se desfășoară la Hanoi, 
miercuri au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului politic prezentat 
de Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
partidului. Vorbitorii au evocat dru
mul glorios al luptei pentru libertate 
și independență națională, victoriile

★

Delegația Partidului Comunist Ro
mân Ia Congresul Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, condusă 
de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a depus o co
roană de flori la Mausoleul Ho Și 
Min. A participat Nguyen Lam, 
membru al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, secretarul 
Comitetului de partid al orașului 
Hanoi.

Cuvîntul de sulut ul conducătorului delegației 
Partidului Comunist Român

HANOI 15 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul de la tribuna Congresului 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, tovarășul EMIL BOBU, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a spus :

Stimați tovarăși,
Delegația Partidului Comunist 

Român își îndeplinește cu deosebită 
plăcere mandatul încredințat de 
Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a adresa un fierbinte 
salut tovărășesc celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, împreună cu sen
timentele de profundă prietenie și 
solidaritate internaționalistă ale co
muniștilor, ale întregului popor 
român față de comuniștii și poporul 
frate vietnamez.

Congresul dumneavoastră se des
fășoară în condițiile cînd lupta înde
lungată și grea, dusă cu eroism și 
abnegație de poporul vietnamez îm
potriva dominației și asupririi colo
nialiste și neocolonialiste. pentru 
salvgardarea libertății și independen
ței naționale, împotriva agresiunii 
imperialiste, a fost încununată de o 
grandioasă și strălucită victorie. în
scriind pe drapelele lor cuvintele 
președintelui Ho Și Min : „Nimic nu 
este mai prețios decît libertatea și in
dependența", neinfricații patrioți 
vietnamezi au făcut să triumfe 
marea cauză revoluționară a în
tregului popor. Țara a fost com
plet eliberată, patria reunificată, în
tregul popor, unit sub același stin
dard al libertății și socialismului, își 
consacră astăzi energia și eforturile 
creatoare operei de făurire a unei 
vieți noi și înfloritoare pe pămîntul 
milenar al Vietnamului.

Victoria istorică a poporului viet
namez a demonstrat încă o dată că, 
atunci cînd un popor este hotărît 
să-și apere, cu orice sacrificii, inde
pendența și suveranitatea, demnita
tea și ființa națională, nu există for
ță în lume in stare să-1 oprească din 
drumul său, pînă la victoria deplină 
a cauzei sale drepte.

Am ascultat cu deosebit interes 
raportul de activitate prezentat 
congresului de tovarășul Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, și am 
luat cu satisfacție cunoștință de vic
toriile istorice obținute prin muncă 
și luptă, de mărețele sarcini pe care 
partidul dumneavoastră le pune în 
fața poporului în noua etapă de dez
voltare a patriei. Sîntem ferm încre
dințați că muncind și în continuare 
cu hărnicia, abnegația și tenacitatea 
care îl caracterizează, valorificînd la 
maximum potențialul și resursele 
sale materiale și umane, eroicul po
por vietnamez, sub conducerea incer- 
cată a partidului său revoluționar, 
va reuși șă obțină succese tot mai 
mari, să îndeplinească obiectivele 
trasate de cel de-al IV-lea Congres 
privind dezvoltarea multilaterală a 
țării, să asigure progresul, bunăsta
rea și propășirea întregii națiuni.

Ca tovarăși și prieteni sinceri, co
muniștii români, întregul nostru po
por vă urează din toată inima izbin- 
dă deplină în înfăptuirea acestor 
sarcini mărețe.

Dragi tovarăși,
Ne este plăcut să relevăm, și cu 

acest prilej, că intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam, între Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Vietnam există relații trai
nice de prietenie, colaborare și soli
daritate. In anii războiului patriotic 
de rezistentă, de apărare a ființei na
ționale, dus de poporul vietnamez 
împotriva colonialiștilor și’ agresiunii 
imperialiste. Partidul Comunist 
Român, România socialistă. întregul 
nostru popor au sprijinit de la 
început din toată inima poporul frate 
vietnamez, acordind permanent, in 
spiritul solidarității militante. între
gul sprijin — moral, material, politic 
și diplomatic — luptei sale drepte, 
pînă la victoria finală.

In cronica relațiilor româno-vietna- 
meze se înscriu ca momente cu o 
profundă semnificație intîlnirile și 
convorbirile din 1971 șl 1975 dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Le Duan. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din Viet-

Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și zeilig șor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30. (sala Victoriei) : E 
nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19.30.

Teatrul „Ion Creangă" : Hocus- 
pocus și-o găleată — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Bu-Ali — 17.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 19,30.
fr Studioul I.A.T.C. : Hamlet — 20.

cinema 

obținute în activitatea productivă, 
sarcinile revoluției vietnameze in 
domeniile economic, social, cultural. 
S-a subliniat adeziunea deplină la 
politica partidului de edificare a so
cietății socialiste prin dezvoltarea 
multilaterală a economiei naționale. 
Au fost relevate, de asemenea, per
spectivele largi ale dezvoltării Viet
namului socialist unificat.

★

Delegația P.C.R. a făcut o vizită 
In orașul Haifong, unde a fost oas
petele colectivului fabricii de ciment 
construite cu asistență tehnică româ
nească. Aici a avut loc o întîlnire 
cu conducerea unității, cu comitetul 
de partid și cel al organizației de 
tineret, cu muncitori și tehnicieni. 
Directorul fabricii și conducătorul 
delegației Partidului Comunist Ro
mân au rostit scurte cuvîntări, in 
care au relevat relațiile de prietenie 

nam, care au evidențiat hotărîrea 
comună de a amplifica și întări ne
contenit colaborarea româno-vietna- 
meză pe multiple planuri. Sîntem în
credințați că. acționînd în spiritul 
convorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai țărilor noastre, al 
documentelor semnate, relațiile ro- 
mâno-vietnameze vor cunoaște, în 
noile condiții create de reunificarea 
țării dumneavoastră, o dezvoltare 
ascendentă pe tărîm economic, poli
tic, cultural, științific, spre binele 
ambelor popoare, în interesul cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Stimați tovarăși și prieteni.
In prezent, poporul român este an

gajat cu toată energia într-o vastă 
și susținută activitate creatoare pen
tru traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, ale Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Obiectivele primului an al planului 
cincinal 1976—1980 se realizează cu 
succes. In cele unsprezece luni tre
cute prevederile au fost depășite, ob- 
ținîndu-se o producție industrială cu 
peste 11 la sută mai mare decît în 
anul precedent. In agricultură s-a 
obținut cea mai mare produc
ție de cereale din istoria tă
rii. Rezultate bune s-au înregistrat 
în dezvoltarea învățămintului și cul
turii, în toate sectoarele vieții eco- 
nomico-sociale. Se înfăptuiesc pre
vederile de creștere continuă a bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor, telul suprem al poli
ticii partidului nostru. Toate acestea 
demonstrează marea forță a unității 
de neclintit a întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Român, 
aplicarea marxism-leninismului crea
tor la condițiile concrete ale Româ
niei.

Partidul Comunist Român se pre
ocupă permanent de perfecționarea 
organizării și conducerii economiei 
și vieții sociale, de adîncirea demo
crației socialiste, pentru participarea 
amplă și efectivă a oamenilor mun
cii la conducerea treburilor societă
ții, la adoptarea și îndeplinirea ho- 
tărîrilor care privesc bunul mers al 
patriei. O atenție deosebită acordăm 
educației revoluționare a omului 
nou, constructor devotat și conștient 
al socialismului.

Dragi tovarăși.
Pornind de la interesele vitale ale 

poporului român, de la realitățile 
lumii contemporane, Republica So
cialistă România desfășoară o amplă 
și intensă activitate internațională, 
îndreptată spre apărarea păcii, des
tinderii și securității, militează ne
abătut pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru lichidarea politicii imperialiste 
de inegalitate și asuprire, pentru o 
politică nouă, de colaborare și înțe
legere între națiuni, pentru triumful 
cauzei socialismului în întreaga 
lume.

In centrul politicii sale externe, 
România situează dezvoltarea rela
țiilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate cu toate țările socialiste, 
considerînd că întărirea unității a- 
cestora, dezvoltarea unor relații de 
tip nou între ele, bazate pe princi
piile marxist-leniniste ale solidari
tății internaționale, ale egalității în 
drepturi, ale respectării independen
ței și suveranității naționale și 
neamestecul în treburile interne 
sint de natură să constituie un mo
del de noi raporturi interstatale, un 
factor important al edificării noii 
societăți și creșterii pe această bază 
a forței și prestigiului socialismului 
in lume.

Totodată, România dezvoltă ample 
legături de prietenie și solidaritate 
cu țările din Africa, Asia și America 
Latină care și-au dobindit de curînd 
independenta și au pășit pe calea 
dezvoltării libere, de sine stătătoare.

Tara noastră își aduce contribuția 
la lupta pentru realizarea năzuințe
lor de libertate și independență na
țională ale popoarelor, împotriva im
perialismului. colonialismului și neo- 
colonialismului, a politicii de discri
minare rasială și apartheid. Am sa
lutat cu profundă bucurie victoriile 
istorice obținute de popoarele lao
țian și cambodgian, cărora le urăm 
din inimă succese tot mai mari în 
lupta pentru o dezvoltare nouă, pe 
calea progresului și civilizației, pen-

18,15; 20.30, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Mereu alături de*  tine : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

Șatra : PATRIA — 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20,30.
• Doi oameni in oraș ; VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• A treia încercare : CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
•r Judecata Iui Martin Cortâs : 
CASA FILMULUI — 10; 12,30; 15.
• Pinocchio: DOINA — 9,30; 11,30; 
15,30; 17.30.
• Spartacus î DOINA — 13.30; 20. 
e- Tănase Scatiu : TIMPURI NOI
— 9; 12; 16; 19. VIITORUL - 15.30; 
19.
• întoarcerea „panterei roz" :
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13 30; 15,45; 
18; 20.15. AURORA — 9; 11,15;
13.30; 15,45: 18; 20,15.
• Nemuritorii : LUMINA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
fir Expresul bulgărilor de zăpadă: 
BUZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20.15. MIORIȚA - 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Expediția dispărută : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19.
• Frățiorul : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.

în după-amiaza zilei de 15 decem
brie, tovarășul Emil Bobu, conducă
torul delegației P.C.R., a rostit cu- 
vintul de salut adresat Congre
sului al IV-lea al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam. Cuvîntul de 
salut a fost ascultat cu multă atenție 
și interes, fiind îndelung aplaudat de 
delegații la congres și de delegații 
de peste hotare.

★
dintre cele două partide, țări și po
poare, colaborarea economică ro- 
mâno-vietnameză și rezultatele rod
nice obținute în acest domeniu, po
sibilitățile de dezvoltare multilate
rală a relațiilor de cooperare fră
țească. Oaspeții români au vizitat, 
de asemenea, portul orașului și in
stalațiile sale recent construite, unde 
numeroși locuitori au făcut delega
ției o primire călduroasă.

tru consolidarea independentei fi 
suveranității lor.

Sprijinim propunerile constructive 
ale Republicii Populare Democrate 
Coreene de reunificare pașnică și 
democratică a Coreei, aspirațiile po
porului coreean de unitate națională, 
de dezvoltare independentă, de sine 
stătătoare a patriei. Ne pronunțăm, 
de asemenea, pentru soluționarea pe 
cale pașnică a conflictului din 
Orientul Apropiat, pentru retragerea 
Israelului de pe teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean — 
inclusiv la formarea statului său 
independent.

Pornind de la principiile coexisten
tei pașnice, de la necesitatea parti
cipării active Ia schimbul de valori 
materiale și spirituale pe plan mon
dial, a promovării unei politici de 
colaborare intre toate popoarele, Re
publica Socialistă România dezvoltă 
raporturi economice, tehnico-științi- 
fice și în alte domenii cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza egalității în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Stimați tovarăși,
Lupta forțelor progresiste de pre

tutindeni a dus la profunde transfor
mări revoluționare, la afirmarea tot 
mai viguroasă a voinței popoarelor 
de a trăi libere și independente, de 
a pune capăt vechii politici imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste de 
dominație și dictat, de a fi deplin 
stăpîne pe destinele proprii. Realita
tea demonstrează, în același timp, că 
in lume există încă forțe reacționare 
care pot pune în pericol pacea și 
securitatea popoarelor, ceea ce impu
ne intensificarea eforturilor țărilor 
socialiste, ale forțelor democratice, 
progresiste, antiimperialiste. Republi
ca Socialistă România este ferm ho- 
tărîtă să-și aducă contribuția la so
luționarea constructivă a problemelor 
majore ale lumii contemporane.

Ca țară europeană, considerări că 
trebuie depuse eforturi în continua
re pentru înfăptuirea prevederilor 
cuprinse In Actul final de la Hel
sinki, pentru inițierea unor măsuri 
practice în direcția dezangajării și 
destinderii militare în Europa, înfăp
tuirii dezarmării generale și, în pri
mul rind, a dezarmării nucleare, in
staurării unui climat de reală secu
ritate, înțelegere și colaborare.

Acționind in spiritul bogatelor tra
diții internaționaliste ale mișcării re
voluționare din România, Partidul 
Comunist Român dezvoltă legăturile 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare cu partidele comuniste și mun
citorești din întreaga lume, cu miș
cările de eliberare națională, între
ține relații de colaborare cu parti
dele socialiste și social-democrate, 
cu partidele de guvernămînt din ță
rile în curs de dezvoltare, cu alte 
partide și organizații revoluționare, 
progresiste, democratice.

Partidul Comunist Român își aduce 
contribuția activă la întărirea unită
ții și solidarității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, acțio
nînd pentru realizarea unei unități 
de tip nou, bazată pe principiile 
marxist-leniniste ale deplinei egali
tăți în drepturi, ale respectării drep
tului fiecărui partid de a-și stabili de 
sine stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, de a aborda 
problemele revoluției și construcției 
socialiste corespunzător condițiilor 
concrete în care își desfășoară acti
vitatea.

Dragi tovarăși,
In încheiere, dorim, încă o dată, 

comuniștilor, întregului popor frate 
vietnamez cel mai deplin succes în 
înfăptuirea hotăririlor de importanță 
istorică pe care le va adopta con
gresul dumneavoastră, noi și mari 
realizări în opera de edificare a so
cialismului, spre binele și fericirea 
poporului vietnamez, pentru înflo
rirea și progresul Republicii Socia
liste Vietnam.

Trăiască și să se Întărească prie
tenia, solidaritatea frățească și co
laborarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Celor ce Muncesc 
din Vietnam, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă 
Vietnam, dintre poporul român fi 
poporul vietnamez !

Trăiască pacea și colaborarea intre 
popoare 1

•r Pe aripile vîntului (ambele se
rii) —- 9,45, Jungla de asfalt — 14;
16.15, Visul unei nopți de iarnă —
18,30, Cabinetul doctorului Caliga- 
ri — 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Haiducii lui Șaptecal : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• întoarcerea marelui blond t 
GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.

Osînda : BUCEGI — 15,30; 17,45;
20.
• Darling Lili : COTROCENI — 
10; 13; 16; 19.
• Al șaptelea cartuș ; UNIREA — 
16; 18; 20.
9r Cei patru mușchetari : PACEA
— 15,30; 17.45; 20.
• Jurnalul unui director de școa
lă : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18;
20.15.
• Luptătorul din New Orleans :
FERENTARI - 15,30; 18; 20.15.

Ultima noapte a singurătății t 
CRÎNGAȘI — 17.
• Premiera : FLOREASCA —
15,30; 18; 20.15, ARTA — 14; 16;
18; 20.
• Din zori In zori : POPULAR — 
15.30; 18; 20.15.

Bunicul și doi delincvenți mi
nori : VOLGA —. 9; 11,15; 13,30;
15 45; 18; 20. TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20.15.
© Ultimele zile ale verii : MOȘI
LOR — 16; 18; 20.
• Circ în circ : MUNCA — 15,45; 
19.
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A SOSIT IA PEKIN

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BAHREINULUI

PARIS 15 (Agerpres). — Miercuri, 
In cea de-a doua zi a șederii în 
Franța, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a vizitat 
unele uzine din această țară. Cu acest 
prilej, primul ministru, a avut întîl- 
niri de lucru cu conducerile firme
lor respective, în cadrul cărora au 
fost examinate relațiile de cooperare 
cu întreprinderi românești și posibi
litățile de dezvoltare a acestora.

Primul obiectiv al vizitei l-au con
stituit uzinele de la Flins ale Regiei 
naționale Renault, unitate care de 
multi ani întreține relații de 
cooperare cu întreprinderea de auto
turisme din Pitești. în acest cadru, 
primul ministru a examinat cu dl. 
Werner Pallez, președinte director 
general al Regiei naționale Re
nault, cu alți membri ai conducerii 
tehnice și economice a regiei, măsu
rile necesare pentru amplificarea în 
continuare a cooperării în industria 
de automobile și de diversificare a 
acesteia.

în cursul după-amiezii, tovarășul 
Manea Mănescu a avut o întîlnire 
de lucru cu conducerea uzinelor 
Thomson — C.S.F. (Meudon), între-

prindere franceză care conlucrează 
cu unități românești în domeniul fa
bricației de instalații electronice, de 
radiodifuziune și televiziune, de tele
comunicații, informatică și pentru 
alte sectoare.

Președintele firmei, dl. Jean Pierre 
Bouyssonnie, alți membri ai condu
cerii acesteia au prezentat obiecti
vele cooperării cu unități din Româ
nia, realizările și preocupările firmei 
pentru crearea de noi instalații și a- 
parataje perfecționate în aceste sec
toare de vîrf ale tehnicii moderne.

Tovarășul Manea Mănescu s-a in
teresat de performanțele și aplica
țiile noilor instalații concepute și 
realizate la uzinele Thomson, a ana
lizat modul cum se îndeplinesc ac
țiunile de cooperare cu întreprinde
rile românești, posibilitățile de diver
sificare și aprofundare a acestor re
lații.

Cu acest prilej a fost semnată o 
convenție cu firma Thomson privind 
cooperarea în domeniul fabricației de 
stații de emisie pentru televiziune, 
precum și în cel al informaticii și 
electronicii.

în cursul aceleiași zile, primul mi
nistru al guvernului român a avut

O. N. U.

România sprijină ferm poporul din Zimbabwe 
în lupta pentru obținerea independenței naționale

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul în Comite
tul IV, în cadrul dezbaterilor pri
vind „problema Rhodesiel de sud", 
reprezentantul țării noastre a subli
niat că agravarea situației din Rho
desia de sud, precum și încercările 
tot mai evidente ale regimului ra
sist minoritar de a perpetua rînduie- 
lile rasiste reclamă noi eforturi din 
partea Națiunilor Unite care să răs
pundă cerințelor actuale ale luptei 
de eliberare și care să ducă la înlă
turarea grabnică a regimului rasist 
și Ia transferul puterii in mina po
porului Zimbabwe majoritar. O ase
menea intervenție energică din par
tea Națiunilor Unite se impune cu 
atît mai mult cu cit escaladarea mă
surilor de violentă în teritoriu a 
fost însoțită de acte consecutive 
de agresiune ale regimului rasist 
minoritar împotriva statului inde
pendent mozambican.

în continuare, vorbitorul s-a pro
nunțat în favoarea intensificării ac
țiunilor la nivelul Organizației Na
țiunilor Unite, al comunității inter
naționale împotriva regimului rasist 
minoritar, a adoptării de noi măsuri 
de natură politică și economică, in
clusiv extinderea sancțiunilor man
datarii impuse Rhodesiel de sud, și 
a sprijinit dreptul poporului Zim
babwe de a-și obține independența 
prin folosirea tuturor mijloacelor 
aflate la dispoziția sa.

în încheiere, el a arătat că Româ
nia, fidelă politicii sale față de po
poarele oprimate, față de dreptul lor 
sacru Ia autodeterminare și inde
pendență, acordă poporului din Zim
babwe, mișcării sale de eliberare 
întregul său sprijin politic, moral și 
material in lupta sa pentru indepen
dență națională.

La sfîrșitul dezbaterilor. Comite
tul IV a aprobat două proiecte de 
rezoluție prezentate de România, îm
preună cu alte 48 de state.

Prima rezoluție exprimă sprijin 
ferm poporului din Zimbabwe in 
lupta sa pentru cîștigarea indepen
denței și pentru instituirea în Zim
babwe a puterii majorității africane. 
Cealaltă rezoluție condamnă actele 
de violare a sancțiunilor economice 
impuse Rhodesiei de sud și cheamă 
Consiliul de Securitate să extindă 
aria acestor sancțiuni în concordanță 
cu prevederile Cartei O.N.U.

★

GENEVA — Președintele Confe
rinței de la Geneva privind viitorul 
constituțional al Rhodesiei, ambasa
dorul britanic Ivor Richard, a notifi
cat într-o scrisoare adresată de
legațiilor mișcărilor de eliberare 
a poporului Zimbabwe și regi
mului minoritar Ian Smith sus
pendarea lucrărilor conferinței. Am
basadorul britanic a preconizat 
reconvocarea conferinței la 17 ia
nuarie anul viitor.

în Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE. — întrunit 

sub președinția reprezentantului 
României, Consiliul de Securitate a 
decis, la 14 decembrie 1976, să ex
tindă pentru o nouă perioadă de șase 
luni mandatul forței O.N.U. de men
ținere a păcii in Cipru.

Totodată, consiliul a chemat păr
țile interesate să dea dovadă de mo
derație și să se abțină de la orice ac
țiuni" unilaterale de natură să afec
teze negativ șansele negocierilor 
pentru soluționarea pașnică și justă 
a problemei cipriote.

Conferința ministerială a O. P. E. C.
DOHA. — La Doha, capitala Qatarului, s-a deschis miercuri dimi

neața cea de-a 48-a conferință ministerială a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.). La dezbateri participă 13 miniștri ai 
energiei din statele membre ale organizației.

Pe ordinea de zi figurează, cu prio
ritate, problema majorării prețurilor 
petrolului, înghețate din octombrie 
1975. Participanții vor avea, de ase
menea, în vedere problema realizării 
unei concertări între statele membre 
asupra dezvoltării producției lor de 
țiței.

Helmut Schmidt - reales 
cancelar al R. F. Germania

BONN. Helmut Schmidt, vicepre
ședinte al Partidului Social-Demo
crat, a fost reales, miercuri, în Bun
destag, in funcția de cancelar, cu 250 
voturi pentru, 243 împotrivă, o abți
nere și un buletin nul.

Imediat după desemnarea sa ca șef 
al guvernului, Helmut Schmidt a de
pus jurămintul în această calitate în 
fața președintelui Bundestagului, 
Karl Carstens.

Președintele R. F. Germania, Wal
ter Scheel, a aprobat noul cabinet, a 
cărui componență a fost propusă de 
cancelarul Helmut Schmidt. în noul 
cabinet, Hans-Dietrich Genscher și-a 
păstrat funcția de vicecancelar și 
portofoliul de ministru al afacerilor 
externe.

Deschizînd reuniunea, emirul Qa
tarului, șeicul Khalifa Bin Hamad 
Al-Thani, a subliniat necesitatea 
creșterii prețului la petrol pentru a 
compensa diminuarea puterii de 
cumpărare a țărilor exportatoare • de 
petrol, care a intervenit datorită 
creșterii prețurilor la produsele in
dustrializate importate.

într-o declarație făcută la sosirea 
sa la Doha, ministrul petrolului al 
Arabici Saudite, șeicul Ahmed Zaki 
Yamani, a afirmat că țara sa ar 
prefera ca prețurile la țiței să ră- 
mînă înghețate încă o perioadă de 
șase luni. Explicînd această poziție, 
Yamani a spus că Arabia Saudită, 
cel mai mare exportator de petrol 
din lume, nu apreciază că redresa
rea economică mondială a atins o 
etapă în care majorarea prețului la 
țiței să fie acceptabilă.

Ministrul algerian al petrolului, 
Belaid Abdesselam, a declarat că 
Algeria se pronunță pentru o creș
tere moderată și rezonabilă,

Jamshid Amouzegar, ministru ira
nian de stat, a afirmat, într-o decla
rație făcută la Doha agenției Reu
ter, că Iranul va încerca să' mențină 
un echilibru între cererile privind 
procentele cele mai mari și procen
tele cele mai scăzute de sporire a 
prețului la petrol.

• LASERUL CON
FERĂ APEI O ACTIVITA
TE BIOLOGICĂ SPO
RITĂ — este concluzia la care 
au ajuns oamenii de știință din 
Alma-Ata. Apa supusă radia
țiilor laser pătrunde cu mai 
multă ușurință prin membrane 
biologice Astfel, stropirea plan
tațiilor de legume cu apă trata
tă cu laser sporește de peste 1,5 
ori recolta la hectar. O instala
ție pentru tratarea apei a fost 
creată de un grup de fizicieni 
de la Universitatea kazahă. Tra
tarea cu ajutorul ei a unui me
tru cub de apă costă mai pu
țin de o copeică. Cercetările au 
stabilit că apa tratată cu laser 
își menține proprietățile timp 
de citeva luni.

o UN ATLAS AL MU
ZICII POPULARE. ”Atla- 
sul muzical" al UNESCO, 
care cuprinde pînă în prezent

80 de discuri, s-a îmbogățit re
cent cu noi piese consacrate 
muzicii populare. între acestea 
se numără un disc cuprinzînd 
muzică populară românească in
terpretată la instrumente tradi
ționale. Atlasul este conceput 
pentru a cuprinde cele mai re
prezentative cîntece populare 
din întreaga lume, spre a le 
face cunoscute unui public cit 
mai larg. în cadrul seriei „sur
sele muzicale" au apărut recent 
patru discuri cuprinzînd muzică 
clasică din nordul Indiei. Alte 
discuri din aceeași colecție sint 
consacrate Algeriei, Portugaliei, 
Tailandei.

o „CAVALERII ȘO
SELELOR". Cu ocazia celui 
de-al XIX-lea Salon internațio
nal automobilistic al Italiei s-a 
desfășurat ceremonia premierii 
„Cavalerilor șoselelor", mani
festare promovată de un coti
dian din Milano pentru a face 
cunoscută comportarea celor 
care s-au evidențiat în fapte

convorbiri cu domnul ministru Nor
bert Segard și cu domnul Lionel Sto- 
leru. secretar de stat, referitoare la 
modalitățile de acțiune din partea 
guvernelor României și Franței in 
vederea intensificării și diversificării 
cooperării dintre cele două țări.

Miercuri au continuat, de aseme
nea, negocierile pe grupe de lucru 
între reprezentanții celor două părți, 
în vederea definitivării acțiunilor și 
pregătirii documentelor ce urmează 
a fi semnate.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a oferit, miercuri 
seara, în saloanele ambasadei noas
tre din Paris, o recepție în onoarea 
primului ministru al Republicii 
Franceze, Raymond Barre.

în acest cadru, tovarășul Manea 
Mănescu s-a întreținut, într-o am
bianță de prietenie și caldă cordia
litate, cu primul ministru, cu alți 
membri ai guvernului Franței, cu 
personalități politice și oameni 
de afaceri, abordînd probleme refe
ritoare la lărgirea și diversificarea 
relațiilor pe multiple planuri dintre 
țările și popoarele noastre.

0 delegație de activiști 
ai P.C.R.

a vizitat Uniunea Sovietică
MOSCOVA. O delegație de acti

viști ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Gheorghe Blaj, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Maramureș al 
P.C.R., a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. Membrii delegației au avut 
întilniri și convorbiri la C.C. al 
P.C.U.S., la comitete de partid raio
nale din orașul Moscova, cu primii 
secretari și activiști ai comitetelor 
regionale Moscova și Harkov ale 
P.C.U.S., au făcut cunoștință cu 
munca de partid din unități econo
mice, științifice și social-culturale.

La 15 decembrie, delegația a fost 
primită de I. V. Kapitonov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească.

PEKIN 15 (Agerpres). — Delega
ția de partid și guvernamentală ro
mână formată din tovarășii Gheor
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Sîrbu. membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și Alexan
dru Mărgăritescu, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și a Guvernului R.P. Chineze, face 
o vizită de prietenie în China, a so
sit miercuri la Pekin.

La aeroport, delegația a fost In- 
tîmpinată de Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ken Piao, 
membru al Comitetului Central al 
P.C. Chinez, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez. Au fost,

de asemenea, prezențl reprezentanți 
ai conducerii Ministerului de Ex
terne, Ministerului Comerțului Exte
rior, ai Comitetului municipal de 
partid Pekin, activiști d^. partid, 
ziariști.

Delegația a fost întîmpinată de 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
României la Pekin, membri ai am
basadei și Agenției comerciale ro
mâne în R, P. Chineză.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

română a avut q întrevedere cu to
varășul Li Sien-nien și alți condu
cători de partid și de stat chinezi. 
Miercuri seara, tovarășul Li Sien- 
nien a oferit la palatul Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari o 
recepție în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale române. în 
timpul recepției, Li Sien-nien și 
Gheorghe Oprea au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie mili
tantă, cordialitate și stimă reciprocă.

Cuvlntarea tovarășului Jănos Kâtfăr la Congresul 
cooperativelor agricole de producție din R. P. Ungară

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — La 
Budapesta au avut loc lucrările 
celui de-al III-lea Congres al coo
perativelor agricole de producție din 
R. P. Ungară. La lucrări au luat parte 
Jănos Kâdăr, prim secretar al C.C. 
al P.M.S.U., alți conducători de par
tid și de stat ungari.

Raportul la congres a fost pre
zentat de Istvan Szabo, președintele 
Consiliului Național al Cooperative
lor Agricole de Producție din R.P.U. 
în raport se arată, între altele, că în 
ultimii cinci ani producția cooperatis
tă a crescut cu 23 la sută fată de pe
rioada corespunzătoare anterioară. în 
prezent, valoarea producției agricole 
cooperatiste reprezintă 70 la sută din 
întreaga producție agricolă a țării.

Luînd cuvîntul, Jănos Kădâr a 
subliniat transformările din agricul
tura ungară, arătînd că prin reorga
nizarea socialistă a acestui impor
tant sector al economiei a fost în
cheiată edificarea bazei societății 
socialiste în Ungaria. în ceea ce pri
vește situația internă — a spus pri
mul secretar al C.C. al P.M.S.U. —. 
putem declara că ea este echilibrată. 
Partidul nostru este unit, se realizea
ză rolul său conducător, puterea cla
sei muncitoare este trainică, alianța

muncitorilor și țăranilor este strînsă, 
unitatea națională socialistă capătă 
forme tot mai perfecționate. Refe- 
rindu-se la sarcinile construc
ției economice, vorbitorul a pre
cizat că marile cooperative socia
liste constituie factorul hotărîtor 
al agriculturii. Potrivit calculelor 
preliminare, a menționat el, produc
ția agricolă se situează anul acesta 
la nivelul anului trecut, adăugind 
că acesta poate fi considerat un re
zultat bun, avînd în vedere condi
țiile climatice deosebit de defavora
bile anul acesta pentru R. P. Un
gară. Pentru anul 1977, recuperînd 
rămînerile în urmă, producția agri
colă va crește, conform prevederi
lor, cu 8 .la sută. Guvernul — a 
spus Jănos Kâdăr — a adoptat noi 
măsuri pentru stimularea producției 
de legume și fructe, pentru sporirea 
producției de carne de porc și de 
produse lactate.

Vorbitorul a arătat că se impune 
realizarea cu mai multă consecven
ță a principiului potrivit căruia în
tre cooperativele socialiste de pro
ducție și gospodăriile individuale 
trebuie să se creeze o unitate or
ganică.

agențiile de presă transmit:
întrevedere sovieto-po- 

lonă Katowice a avu* '°= 
miercuri o întrevedere între Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Aleksei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care s-a aflat într-o vizită 
în R. P. Polonă cu prilejul intrării 
oficiale în funcțiune a primei părți a 
Combinatului metalurgic „Katowice". 
Au fost discutate unele probleme ale 
colaborării multilaterale dintre R. P. 
Polonă și U.R.S.S.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a început 
o primă rundă de consultări cu 
părțile interesate în vederea convo
cării, pînă la sfîrșitul lunii martie 
1977, a Conferinței de la Geneva pri
vind Orientul Apropiat. în acest 
sens, Kurt Waldheim a avut întreve
deri cu ambasadorii la O.N.U. ai 
Egiptului și Iordaniei și urmează a 
se întîlni cu secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, și cu viito
rul titular al Departamentului de 
Stat american, Cyrus Vance.

Comunicatul iugoslava- 
irallian dat Public'tatii la Înche
ierea convorbirilor dintre Gemal 
Biedici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al Iugoslaviei, și Sad
dam Hussein, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Irak, relevă dorința celor două 
țări de a extinde colaborarea bilate
rală.

Un referendum asupra prt” 
gramului de reforme politice al gu
vernului a avut loc miercuri în Spa
nia. Aderenții partidelor de stingă nu 
au participat la referendum deoarece 
acestea și-ău declarat opoziția față 
de scrutin din cauza lipsei de liber
tăți democratice, în special a liber
tății de expresie, cerind eliberarea 
tuturor deținuților politici și legali
zarea tuturor formațiunilor politice 
progresiste.

Președintele ales al S.U.A., 
Jimmy Carter, a anunțat numirea 
lui Michael Blumenthal în funcția de 
ministru al finanțelor în viitoarea 
administrație și pe cea a lui Brock 
Adams în funcția de ministru al 
transporturilor. Carter a declarat că 
va pune la punct programul său eco-

nomic înainte de instalarea Ia Casa 
Albă, la 20 ianuarie, și că reducerea 
șomajului deține prioritatea în ca
drul politicii sale economice.

La Moscova * avut loc’ 
miercuri, ceremonia transmiterii de 
către oamenii de știință sovietici 
colegilor lor americani a unor mos
tre de sol lunar aduse pe Pămînt 
în august 1976 de stația automată 
sovietică „Luna-24".

Premierul Greciei, constan
tin Karamanlis, a sosit la Islamabad 
într-o vizită oficială.

La reuniunea guvernului 
francez de miercuri, ministrul de 
externe, Louis de Guiringaud, a pre
zentat un raport cu privire la lucră
rile sesiunii de iarnă a Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. în comuni
catul oficial publicat la sfîrșitul șe
dinței guvernului se afirmă că „ră- 
minînd fidelă Alianței atlantice, Fran
ța înțelege să mențină integral in
dependența rțiijloacelor sale nuclea
re și libertatea sa de decizie în ce 
privește angajamentul forțelor sale".

„Afacerea Lockheed" în 
IfCSlia. Comisia de anchetă parla
mentară asupra „afacerii Lockheed- 
din Italia a hotărît ca audierea fostu
lui premier Mariano Rumor și foștilor 
miniștri ai apărării Luigi Gui și Ma
rio Tanassi, acuzați de a fi implicați 
în acest caz, să se facă cu ușile în
chise. Dezbaterea concluziilor anche
tei va fi însă publică.

Consiliul National Hel
vetic (Camera inferioară a Parla
mentului elvețian) a autorizat gu
vernul să ratifice tratatul de neproli- 
ferare a armelor nucleare, semnat de 
Elveția la 27 noiembrie 1969. Hotă- 
rîrea intervine după votul favorabil 
din Consiliul Statelor (Camera su
perioară a parlamentului).

Ministrul de finanțe bri
tanic, Denis Healey, a prezentat, 
miercuri, în Camera Comunelor un 
plan de măsuri vizînd redresarea 
economiei țării, menționînd că gu
vernul laburist a optat pentru redu
cerea cheltuielilor publice, în locul 
majorării impozitelor și taxelor.

Delegația Consiliului Zia
riștilor din România,condusă 
de tovarășul Octavian Paler, pre
ședintele consiliului, care efec
tuează o vizită în R. D. Germană, a 
fost primită de Werner Lamberz, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

La Beiruts_a anuntat <& părțile 
care s-au aflat în conflict în Liban 
vor trebui să declare, intr-un inter
val de cel mult șapte zile, armamen
tul greu aflat în posesia lor, după 
cum a hotărît Comitetul cvadripar- 
tit, în cursul primei sale reuniuni 
care a avut loc marți, la Beirut. 
Fiecare parte va trebui să remită 
Comitetului cvadripartit o listă cu 
armele grele aflate în posesia ei. 
Orice armament greu descoperit ul
terior va fi confiscat

Incidente în Ulster. Un 
soldat britanic a fost grav rănit marți 
la Belfast în timp ce examina. îm
preună cu alți militari, o bombă ar
tizanală, plasată de elemente tero
riste. Doi oameni înarmați au deschis 
focul asupra soldaților. O acțiune si
milară s-a petrecut și în vestul Bel- 
fastului, persoane necunoscute des
chizînd focul asupra militarilor care 
inspectau un automobil.

Comunicat. La ’^heierea 
unei reuniuni de trei zile, Consiliul 
Central al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei a dat publicității 
miercuri un comunicat în care își ex
primă asentimentul față de rezoluți
ile reuniunilor arabe la nivel înalt 
de la Riad și Cairo cu privire la în
cetarea războiului din Liban și sa
lută restabilirea relațiilor normale 
dintre O.E.P. și Siria.

Populația araba de pe maIul 
vestic al Iordanului a participat 
miercuri la o grevă generală organi
zată în semn de protest față de men
ținerea sub ocupația militară a Is
raelului a acestui teritoriu arab.

Femina-76.Sub această denu- 
mire, la sediul UNESCO din Paris a 
fost deschisă o expoziție de opere 
de artă ilustrînd contribuția femei
lor la promovarea păcii în lume.

Alteței Sale
ȘEIC ISSA BIN SALMAN AE-KHALIFAH

Emirul statului Bahrein i

Cu prilejul Zilei naționale a Bahreinului, am plăcerea de a adresa Alteței 
Voastre sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și bunăstare poporului bahreinian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Deși au trecut nu
mai cinci ani de la 
dobîndirea indepen
denței, Bahreinul și-a 
afirmat cu vigoare 
voința de a păși pe 
calea unei dezvoltări 
de sine stătătoare. Ar
hipelag format din 
înmănuncherea a 30 
de insule, scăldate de 
apele Golfului, emi
ratul, aureolat de 
vechile legende ale 
pescuitorilor de perle, 
se află în prezent în 
plin proces de trans
formare a structurilor 
sale economice.

în dezvoltarea Ba
hreinului un moment 
de referință îl consti
tuie anul 1935, cînd s-a 
început exploatarea ză
cămintelor sale de

petrol — In prezent 
producția anuală fiind 
de 3,5 milioane tone. 
Au fost extinse și mo
dernizate rafinăriile 
de petrol care, cu o 
capacitate anuală de 
prelucrare de 15 mili
oane de tone, consti
tuie principala sursă 
de venituri a țării. 
Sectorul industrial în 
curs de dezvoltare are 
un profil destul de va
riat, de la echipament 
greu destinat forajelor 
submarine pînă la ma
teriale de construcții, 
articole textile și mase 
plastice.

Totodată, autorită
țile se preocupă de 
dezvoltarea sectorului 
agricol, în care predo

mină plantațiile de 
curmali, de extinde
rea pescuitului.

Străduințele celor 
250 000 de locuitori ai 
Bahreinului pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare sint privite 
de poporul român eu 
sinceră simpatie. Spre 
satisfacția reciprocă, 
relațiile dintre cele 
două țări cunosc o •- 
voluție pozitivă, cate 
răspunde intereselor 
celor două țări. lti- 
scriindu-se, totodată, 
ca o contribuție la cre
area unei noi ordini 
economice și politice 
internaționale.

C. VARVARA

MOSCOVA

Manifestare prietenească sovieto-cubaneză
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc miercuri o în
trevedere între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Raul Castro, al doilea secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, care a

sosit la Moscova într-o vizită de prie
tenie.

Raul Castro i-a înmînat lui Leonid 
Brejnev, cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei sale de naștere, 
înalta distincție cubaneză ordinul 
„Playa Giron" și un mesaj din 
partea lui Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat.

Sesiunea Camerei Populare a R. D. Germane
Pe ordinea de zi t planul cincinal (1976—1980) $1 planul pe 

1977
BERLIN. — La Berlin au început, 

miercuri, lucrările sesiunii Camerei 
Populare a R.D. Germane. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează examinarea 
proiectelor de lege privind planul 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale a R.D.G. pe anii 1976—1980, 
planul de dezvoltare a economiei țării

pe anul 1977 și bugetul de stat pe 
anul 1977.

Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, a prezentat un raport cu 
privire la planul cincinal și la pla
nul pe anul 1977.

Încheierea lucrărilor Adunării Federale 

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 15 (Agerpres). — La 

Praga s-au încheiat lucrările sesiu
nii comune a Camerei Poporului și 
Camerei Națiunilor ale Adunării 
Federale a R. S. Cehoslovace. Adu
narea Federală a aprobat Declarația-

program a guvernului cehoslovac, 
referitoare la principalele aspect» 
ale politicii interne și externe a 
tării. Au fost adoptate, de aseme
nea, proiectele de lege cu caracter 
economic supuse șpre examinară 

—Adunării Federale.

Întîlnire a reprezentanților unor partide comuniste
BONN 15 (Agerpres). — La Diîssel- 

dorf a avut loc o întîlnire a repre
zentanților partidelor comuniste din 
Austria, Danemarca, Franța, R.F.G., 
Grecia, Italia, Luxemburg, Portuga
lia, Suedia, Turcia și Berlinul occi
dental, consacrată examinării „Luptei 
comune împotriva politicii companii
lor transnaționale". S-a subliniat ne

cesitatea intensificării schimburilor 
de informații în vederea unor ac
țiuni comune, a cooperării dintre 
partidele comuniste pentru a acționa 
în cadrul filialelor monopolurilor 
transnaționale din diferite țări. S-au 
menționat, totodată, realizările obți
nute pe linia unor inițiative comun» 
între sindicatele din Europa.

Deschiderea Congresului P. C. din Israel
TEL AVIV 15 (Agerpres). — La 

Haifa s-au deschis, la 15 decembrie, 
lucrările Congresului al XVIII-lea 
al P.C. din Israel. La lucrări parti
cipă 480 de delegați, precum și invi
tați, printre care reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito
rești.

La lucrările Congresului este re
prezentat și Partidul Comunist Ro
mân.

Raportul C.C. al P.C. din Israel • 
fost prezentat de Meir Vilner, secre
tar general al partidului.

Plenara C. C.
ROMA 15 (Agerpres). — La Roma 

au luat sfîrșit lucrările Plenarei C.C. 
al P.C.I. și a Comisiei Centrale de 
Control a partidului.

Raportul „Probleme ale activității 
și dezvoltării partidului și convocarea 
conferințelor regionale de partid" a 
fost prezentat de Gianni Cervetti, 
membru al Direcțiunii P.C.I.

în cadrul luărilor de cuvînt, parti-

al P. C. Italian
cipanții la plenară au evidențiat creș
terea autorității și influentei comu
niștilor în viața statului, s-au referit 
la necesitatea intensificării activității 
politice a P.C.I. in scopul rezolvării 
sarcinilor care îi stau in față. A fost 
apreciată ca pozitivă activitatea parti
dului și rolul său în lupta pentru de
pășirea crizei, pentru înnoirea demo
cratică a Italiei.

O nouă rundă de tratative 
în problema Canalului Panama

CIUDAD DE PANAMA. — O nouă 
rundă de convorbiri privind viitorul 
statut al Canalului Panama, aflat în 
prezent sub administrația S.U.A., a 
început pe Insula Contadora, între 
reprezentanții guvernelor panamez 
și nord-american — anunță agenția 
Inter Press Service.

Dezbaterile urmează să se bazeze 
pe înțelegerea bilaterală, din 1974, 
relativ la elaborarea și semnarea 
unui nou acord asupra Canalului Pa

nama, care să-1 înlocuiască pe cel 
aflat în vigoare din anul 1903 și 
care plasează această rută interocea- 
nică sub jurisdicția S.U.A. Ministrul 
de externe panamez, Aquilino Boyd, 
a declarat că prezentele convorbiri 
au dus la anumite rezultate pozitive, 
dar că nu s-a realizat încă un pas 
major în adoptarea unei decizii rela
tive la viitorul tratat privind Cana
lul, care să stabilească drepturile 
suverane ale statului panamez asu
pra acestuia și a zonei adiacente.

deosebite de ajutor, solidaritate 
umană și altruism, în împreju
rările unor accidente de circu
lație. în cadrul actualei ediții, 
premiul a revenit unui număr 
de douăzeci de „cavaleri", din 
care patru au pierit în timp ce 
încercau să acorde ajutor victi
melor unor grave accidente.

• METAN FOSIL. U1- 
timele cercetări geologice au 
stabilit că rezervele mondiale 
de gaz metan sint mai mari 
decît se credea. Prin efec
tuarea unor sondaje de mare a- 
dîncime — 8 000 m — s-au des
coperit pînze subterane de apă 
supraîncălzită (150° C) la pre
siuni ridicate. Or, s-a constatat 
că în asemenea condiții apa 
transformă toate depunerile de 
materie organică din straturile 
geologice în metan, care se di
zolvă în apă. Potrivit calculelor 
specialiștilor americani, rezer
vele de metan din subsolul 
S.U.A. ar fi, sub raport energe
tic, la fel de mari ca și cele de 
cărbune.
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• ELECTROCARDIO
GRAME „CITITE" DE... 
ORDINATOR. Specialiști de 
la Universitatea din Wiesbaden 
(R.F.G.) au elaborat un sistem 
grație căruia prelucrarea elec
tronică a electrocardiogramelor 
se realizează în doar două-trei 
minute, în loc de citeva zile cit 
dura înainte. Noul sistem per
mite ca electrocardiogramele 
stocate să fie transmise imediat, 
prin telefon, spre prelucrare or
dinatorului, înlăturîndu-se astfel 
pierderile de timp între înregis
trarea propriu-zisă și analiza 
datelor respective.

• PREVIZIUNI SEIS
MICE. Potrivit directorului 
secției de seisme a Birou
lui federal de geologie din

S.U.A., R. Hamilton, în Cali
fornia este inevitabil un cu
tremur. Această opinie se ba
zează pe înregistrarea unor e- 
voluții specifice în așa-numita 
falie San Andreas. Ultimul cu
tremur de proporții înregistrat 
în regiune s-a produs în 1906 
la San Francisco și a cauzat pa
gube în valoare de 400 milioane 
de dolari. Un nou cutremur în 
regiunea San Francisco — Los 
Angeles, a declarat R. Hamilton, 
ar avea în prezent efecte incal
culabile și, din păcate, cu toate 
progresele înregistrate de tehni
că, nu se poate prevedea data 
cînd va avea Ioc, în vederea 
unor eventuale măsuri preven
tive.

• HOLOGRAFIA IN 
CRIMINALISTICĂ. Cerc?- 
tători ai firmei britanice „EMI 
Electronics" au elaborat o me

todă fotografică de detectare a 
amprentelor pe baza holografiei. 
Este vorba de detectarea urme
lor de pași lăsate pe covoare 
sau mochete, care, deși invizi
bile cu ochiul liber, rămîn, to
tuși, „fixate" un anumit timp. 
Noua tehnică, permițînd recon
stituirea în relief a acestor ur
me invizibile, va putea fi folo
sită în investigațiile criminalis
tice. Deocamdată, mai sint difi
cultăți de aplicare, întrucît nu 
s-a realizat un echipament ho
lografic suficient de ușor ca să 
poată fi deplasat rapid acolo 
unde este nevoie.

• NOI UTILIZĂRI ALE 
COMPUTERULUI. Deve
nit, in condițiile vieții moderne, 
indispensabil activității omului 
în variate domenii, computerul 
— „emblemă" a erei tehnologi
ce — cunoaște o permanentă 
lărgire a sferei sale de aplica
ții. In ce privește domeniul 
medical, se conturează o per

spectivă din cele mal promiță
toare : în următorii 10 ani, con
form previziunilor specialiștilor, 
computerul va fi utilizat la re
darea auzului și văzului per
soanelor surde și, respectiv, 
oarbe. Pentru aceasta, se pre
vede realizarea unor minuscule 
computere, care vor putea fi 
plasate oriunde pe trup, fără a 
stînjeni pe posesorii lor, spre 
deosebire, de pildă, de incomo
dele aparate auditive actual
mente în uz.

• TOPOR HIDRAU
LIC. O firmă americană a re
alizat un dispozitiv original de 
spart butuci — un fel de topor 
hidraulic. Un motor de 8 cai 
putere acționează o presă la ca
pătul căreia se află o pană de 
oțel ce intră in lemn, despi- 
cîndu-1 în numai 12 secunde. 
Lungimea butucilor poate a- 
tinge o jumătate de metru. In
venția apreciată de cei ce fo
losesc încă lemne pentru încăl

zirea locuinței are un mare cu
sur : consumul de benzină al 
motorului, acum în plină criză 
energetică.»

• SPRE URECHEA 
ARTIFICIALĂ. Incă din 1970- 
cercetători americani au folosit 
electrozi implantați care puteau 
transmite surzilor anumite sem
nale sonore transformate în im
pulsuri electrice. Dar aceasta 
este numai o etapă spre o ve
ritabilă „ureche artificială", ra
cordată direct la nervul acustic 
și avînd posibilitatea de a ex
cita selectiv celulele nervoase. 
Speranțele specialiștilor în a- 
cest domeniu sint legate de rea
lizarea unui „multielectrod- 
care ar putea fi instalat în ca
nalul urechii și pus în legătură 
cu un analizator de sunet, pur
tat după pavilionul urechii. Se 
crede că o asemenea realizare 
ar putea schimba radical situa
ția unei numeroase categorii de 
surzi, a căror ureche internă a 
fost lezată sau distrusă.
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