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Industria județului Cluj

a-

în fiecare județ

ME DIN PROPRIA GRĂDINĂîn ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului avînd ca obiectiv buna aprovizionare a populației cu produse agroalimen- tare, un loc important ocupă creșterea continuă a producției de legume și îmbunătățirea valorificării acestora. în cuvîntarea la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român din 17 octombrie 1975, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind necesitatea ca fiecare județ să-și asigure legumele necesare pentru populația județului, spunea : „Fiecare —————— județ este necesar să aibă o suprafață minimă de S'.re și solarii. După un mic calcul, fiecare județ trebuie să dispună de minimum 20—25 hectare de sere. Capitala trebuie să ajungă la circa 200 hectare de sere și solarii proprii. în acest fel se va putea realiza aprovizionarea sigură in fiecare județ. Cred că cu circa 800—900 hectare de sere pe țară putem rezolva în bune condiții aprovizionarea pentru toate județele".Sarcinile stabilite de conducerea partidului și statului de a se asigura legume in stare proaspătă în tot timpul anului și în sortimente mai bogate pot fi îndeplinite extin- zînd cultura acestor plante în spații protejate — sere și solarii. Fiind ferite de influenta nefavorabilă a temperaturilor scăzute, a altor factori de mediu, producția legumelor cultivate în sere poate fi eșalonată în funcție de necesități. Totodată, se face o cultură superintensivă, obți- nîndu-se recolte de mari decît cele obișnuit în cîmp.Anul acesta, organele agricole , ____ _____de specialitate, ocupîndu-se de problemele bunei aprovizionări a populației, au acționat cu mai multă răspundere în vederea extinderii culturilor extratimpurii și timpurii de legume. Pe cele 1 200 hectare de sere și 1 700 hectare de solarii s-a realizat o producție bună și într-un sortiment mai variat decît în alți ani. Pentru anul viitor, cantitățile de legume destinate aprovizionării populației vor trebui să fie și mai mari, în anul 1977, in sere și solarii se vor obține circa 220 000 tone legume. Va crește simțitor producția la legumele cultivate in ci. ip. încă din toamnă au fost însămînțate 6 200 hectare cu legume, verdețuri, față de 4 900 hectare cit s-a prevăzut în plan. Alte sortimente vor fi însămînțate în primele zile ale primăverii, astfel incit se va asigura o aprovizionare ritmică a pieței eu aceste produse solicitate de populație. Pentru creșterea randamentului în legumicultura, continuă acțiunea de concentrare și specializare a producției : au fost organizate 500 ferme specializate pe un număr restrîns de culturi, asigurîn- du-se astfel condiții pentru extinderea mecanizării și introducerea tehnologiilor moderne.

O mare atenție trebuie acordată, în continuare, extinderii culturilor în sere și solarii, îmbogățirii sortimentelor cultivate pentru ca și în sezonul rece populația să beneficieze de cantități cit mai mari din aceste produse. în lumina indicațiilor conducerii partidului de a se extinde, în fiecare județ, suprafețele ocupate cu sere și solarii, organele de specialitate au întocmit un program în care sînt prevăzute suprafețele ce urmează a fi amenajate pînă în 1980, precum și eșalonarea lucrărilor pe

grafice, asigurarea racordurilor la rețelele de aprovizionare cu apă și energie electrică și altele. Sînt probleme care trebuie să fie rezolvate urgent de către consiliile populare și organele de specialitate.Executarea în ritm susținut a lucrărilor Ia noile sere impune să se acorde cea mai mare atenție asigurării materialelor metalice, diferite în mod deosebit livrate conform fiecare suprafață
Cum se îndeplinesc măsurile privind 
construirea de sere și solarii pentru 

dezvoltarea bazei de producere
a legumelor

5—10 ori mai realizate în modconsiliile populare, și întreprinderile

ani. Astfel, !n acest cincinal, suprafața destinată serelor va spori cu 1 000 hectare. în 1977, de exemplu, vor fi construite sere cu o suprafață de 210 hectare, din care 30 hectare în Capitală, iar restul în diferite județe : Galați — 25 hectare. Bacău — 32 hectare, Arad — 18 hectare, Constanța — 16 hectare etc. Se remarcă preocuparea pentru folosirea surselor de căldură rezultate de la platformele industriale existente, precum și utilizarea cărbunilor la încălzirea apei. Astfel, la Galați vor fi folosite gazele de la furnale, la Turceni-Gorj și Hunedoara — cărbunii inferiori. Serele de la Borzești- Bacău vor utiliza căldura de la platforma industrială, cele de la Constanța urmează să fie racordate la termocentrala Palas etc.Realizarea programului de extindere a serelor depinde, în cea mai mare măsură, de grăbirea lucrărilor de proiectare pentru ca șantierele da construcții să-și poată începe neîn- tîrziat activitatea. Au fost predate deja proiecte de execuție pentru serele de la Constanța, Huși, Codlea și sînt în curs de predare proiectele pentru serele de la Galați și Bor- zești. Pentru celelalte sere care urmează a fi construite în 1977, o parte din proiecte vor fi terminate la 31 decembrie a.c.. iar restul abia la 30 aprilie anul viitor. Este drept că Institutul de studii și proiectări pentru construcții agricole și industria alimentară nu dispune de capacitatea necesară de proiectare, dar nu mai puțin adevărat este faptul că problema serelor a fost lăsată pe ultimul plan. Situația proiectelor trebuie să-și găsească neîntîrziat rezolvarea, întrucit lipsa lor împiedică unitățile de construcții să prevadă obiectivele respective în planul pe 1977, să-și asigure materialele necesare pentru începerea lucrărilor. în unele județe, deși au fost asigurate proiectele, construcția serelor nu a început deoarece au întîrziat alte lucrări, cum sînt : schimbarea destinației terenurilor, ridicările topo-

necesare : confecții utilaje, sticlă etc. este necesar să fie graficului, pentru de seră, confecțiile metalice. întreprinderea „Metalica" din Capitală execută aceste produse din profile de aluminiu fabricate la Slatina. Dacă ținem seama de suprafața mare ce va fi amenajată pentru sere în anul viitor, capacitatea acestei întreprinderi nu este suficientă. De a- ceea, ministerul de resort are datoria să găsească soluții pentru ca și alte întreprinderi să producă asemenea confecții metalice.Potrivit planului, 25 la sută din valoarea investițiilor pe anul 1977 în construcția de sere urmează să se realizeze în primul trimestru. Iată de ce se impune ca, încă din aceste zile, organele centrale și locale de specialitate să urgenteze definitivarea documentației tehnice și rezolvarea altor probleme care condiționează începerea lucrărilor pe șantierele respective. Comitetele județene de partid și consiliile populare județene, municipale și orășenești au datoria să se ocupe cu cea mai mare răspundere de realizarea prevederilor cuprinse în programul de extindere a serelor, de aceasta depinzînd aprovizionarea in tot mai bune condiții a populației cu legume proaspete in tot cursul anului.

întreprinderea metalurgică din lași : aspect din hala laminoarelor
A început învățămîntul 
agroindustrial la sateLa sate a Început învățămîntul agroindustrial de masă, la care participă țărani cooperatori, lucrători din întreprinderile agricole' de stat și stațiunile pentru mecanizarea a- griculturii. Cursurile sînt axate pe principalele probleme de producție ale fiecărei unități, un loc important ocupînd noutățile intervenite în tehnologiile de cultură ale plantelor de cimp și în creșterea animalelor. La predare se vor folosi, în mai mare măsură decît în anii precedenți, filmele și diapozitivele documentare. Totodată, se vor audia și viziona emisiunile speciale la radio și televiziune. Pentru buna desfășurare a cursurilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a difuzat 54 de titluri de lecții într-un tiraj de peste trei milioane, planșe didactice și diferite broșuri. în ultima săptămînă a învățămîntului de masă vor avea loc, odată cu dezbaterile recapitulative, schimburi de experiență cu u- nitățile agricole fruntașe, precum și vizite de documentare la unele stațiuni de cercetări agricol^. (AgerpresL.

Industria județului Cluj și-a îndeplinit, în ziua de 16 decembrie, sarcinile prevăzute în planul anual la producția globală, prevederile anuale la producția-marfă fiind realizate la 14 decembrie. S-a creat astfel posibilitatea obținerii, pină la sfîrșitul anului, a unei însemnate producții suplimentare. A fost terminată, totodată, construirea celor 4 510partamente prevăzute în planul pe anul în curs.într-o telegramă adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de dețean Cluj al P.C.R., tre altele :Sîntem pe deplin conștienți realizările obținute au la baza sprijinul acordat permanent de conducerea partidului și statului, de dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, înfloririi multilaterale a vieții economico-so- ciale a județului nostru și vă rugăm
★• Pînă la jumătatea lunii decembrie, 12 UNITĂȚI DIN JUDEȚUL 

BISTRIȚ A-N AS AUD au îndeplinit planul anual Ia producția globală industrială. Colectivul de muncă de la întreprinderea forestieră de exploatare și trița va realiza o mentară de peste Cu rezultate la fel port valoric și fizic tiliștii de la „Textila“-Năsăud, lucrătorii din cadrul întreprinderii județene de industrie locală, constructorii de pe noile platforme industriale din județ, ceramiștii de la „Teracota" etc. Pînă la sfîrșitul anului vor fi realizate peste plan importante cantități de produse, printre care : textile nețesute și extralate. cherestea de fag și rășinoase, cahle de teracotă, mobilă, minereu complex, prefabricate și altele. (Gh. Crișan).o Pînă în prezent.. 16 
TAȚI ECONOMICE DIN 
ȚUL SATU MARE au nit integral prevederile 1 pe anul în curs. între acestea se numără Exploatarea minieră Turț, I.F.E.T., întreprinderea textilă „Ardeleana", întreprinderea „Solidaritatea", întreprinderea de prefabricate Satu Mare. „Integrata" de in și cî- nepă din- Negrești-Oaș ș.a. Avansu-

Comitetul se spune, ju- în-că lor

transport Bis- producție supli- 10 milioane lei. de bune sub rase înscriu și tex- NETEX-Bistrița și

I UNI- 
JUDE- îndepli- planului

să primiți cele mai alese mulțumiri și cea mai înaltă recunoștință.înțelegînd adevărul că socialismul este societatea muncii, toți cei ce lucrează cu brațele și cu mintea — români, maghiari și de alte naționalități — sînt ferm hotărîți să-și pună întreaga pricepere și energie în slujba ridicării nivelului calitativ al activității, pentru a înfăptui și depăși sarcinile celui de-al doilea an al cincinalului revoluției tehnico- științifice.Exprimîndu-și totala lor adeziune față de politica internă și externă a partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Cluj vă încredințează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd neabătut înaltul dumneavoastră exemplu, de slujire cu dăruire a cauzei poporului, vor păși în primele rinduri ale întrecerii socialiste, pentru a-și spori aportul lor la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
★rile realizate pînă în prezent în întreprinderile sătmărene vor asigura, pînă la finele anului, depășirea pe ansamblul județului cu peste 100 milioane lei a sarcinilor la producția globală și cu peste 240 milioane lei la producția-marfă. (Octav “ meza).

• ALTE CINCI UNITĂȚI 
DUSTRIALE DIN JUDEȚUL 
MIȘ au anunțat, de miercuri, îndeplinirea lui la producția globală pe anul 1976. Este vorba de întreprinderea metalurgică „CiocanuT'-Nădrag, Filatura de mătase naturală din Lugoj, întreprinderea de bere „Timișoreană", întreprinderea pentru producerea nutrețurilor combinate Beregsău Grupul de producție industrială din cadrul Trustului de construcții-mon- taje Timișoara. Cu acestea, numărul unităților economice timișene care au realizat înainte de termen sarcinile anuale de producție a ajuns la 37. (Cezar Ioana).

• ZECE UNITĂȚI ECONOMICE 
JUDEȚUL BUZĂU auIa

în cursul
Gru-
IN- 
TI- zilei planu-

Și

DINdeplinit ducția industrială cu 20 de zile înainte țile care zile îndeplinirea sarcinilor de
planul anualde termen. între au raportat în

La Șantierul naval din Constanța
LANSAREA UNUIIeri, la Șantierul naval din Constanța a fost lansat mineralierul „Borsec" de 55 000 tdw. a cin- cea navă din seria acestui tip. Față de nava „Tomis", „capul de serie" al acestui tip, timpul de montaj în doc al mineralierului „Borsec" a fost redus cu mai mult de jumătate, fiind de numai 7 luni. La acest succes a contribuit, în primul rînd, experiența cîștigată de constructori prin profilarea și specializarea formațiilor de lucru, precum și îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație. Aceasta este

în- pro-unită- aceste plan
NOU MINERALIERprima navă la care s-a lucrat clusivitate pe baza schițelor cotate la confecționarea tubulaturii. De asemenea, prin operațiile de premontaj pe platforme a sporit gabaritul secțiilor introduse in doc pină la 160 tone și a devenit posibilă montarea a cite două-trei secții pe zi, față de numai una la primele nave. De relevat este și faptul că. în comparație cu navele de același tip lansate anterior, s-a realizat o mai bună folosire a metalului, economisindu-se aproape 1 500 tone oțel. (George Mi- hăescu).

în ex-

Tinerețea dramaturgiei
cu temă istoricăPotențarea contribuției artei și culturii noastre socialiste la formarea politico-mo- rală a omului înaintat al societății românești contemporane — angajament, aș zice, solemn, luat cu prilejul Congresului educației politice și al culturii socialiste și a cărui primă, importantă, finalizare o constituie amplul Festival Cîntarea României — implică o reexaminare atentă a nivelului, a calității fiecăruia dintre elementele componente.Elaborarea unor o- pere inspirate din prezentul socialist ori din trecutul nostru de luptă, apte să configureze eroi semnifio#tlyi și exemplari, cu ecou adine și de durată in conștiințe, se numără printre acestea.Pe planul construcției. problema eroului constituie pentru dramaturgie o problemă esențială : pe plan a- xiologic, reprezintă o problemă definitorie. Și aceasta încă de cînd teatrul a luat cunoștință de el însuși — a- dică de milenii. Dacă multe din principiile aristotelice rămin respectabile chiar fără a mai fi. ca pină in secolele ultime, absolute — cel general, al valorii educative a teatrului. și cel particular, al caracterizării faptice a eroului persistă. valide, pînă azi. Toată dramaturgia românească. încă din obîrșii. a fost impreg-

nată de conștiința misiunii sale educative ; în schimb, în problema eroului au coexistat. pe lingă izbînzi, și dibuiri — uneori chiar la autori consacrați, ca Delavrancea.O evidentă restructurare calitativă a e- roului dramatic s-a efectuat atunci cînd societatea noastră a
însemnări 

pe marginea 
Festivalului 

național 
„Cîntarea 
României"

evoluat spre socialism, cînd funcția formativă a teatrului a devenit primordială, cînd. în mod necesar, eroul nu mai putea deține doar însușiri e- tice, ci a început să fie învestit și cu implicații politice. La început. a fost o perioadă de pași șovăielnici, in care destule piese înfățișau eroi schematici, „negativi" ostentativi, uneori ridicoli, și „pozitivi" de un optimism fad. nefăcînd altceva decît să rostogolească fraze frumoase sau în- cordindu-și puterile să doboare dușmani minimalizați de dramaturg. deci implicit mi- nimalizînd. proporțional, și calitatea e- lementelor pozitive. Treptat, s-a ajuns la

o acumulare calitativă concretizată în- tr-o serie de piese bune și de eroi memorabili.Din păcate, pînă a- cum un deceniu a e- xistat o păgubitoare neglijare a creației în dramaturgia cu temă istorică.Criterii îmbogățite au apărut ca rezultat al Congresului al XI- lea al Partidului și îndeosebi al Programului P.C.R. — program al mersului înainte al omului nou către viitor și către un superior „el însuși". în această lumină, acțiunea e duală — o- mul, construindu-și viitorul socialist, se construiește, astfel, a- meliorat, pe sine. Teatrului i se încredințează un rol de seamă în oglindirea și stimularea omului social pe această linie de preocupări. o pondere a- nume căpătînd-o eroul, personaj exemplar al zilelor noastre în care se prefigurează trăsăturile omului de mii- ne. O nouă reevaluare decurge din lucrările Congresului educației politice și al culturii socialiste <și tine de sublinierea punerii în
Conf. univ. 
Mihai DIMIU Institutul de artâ teatralăși cinematografică „I. L. Caragiale"(Continuare în pag. a IV-a)

«e numără întreprinderea de garnN turi de frînă și etanșare din Rm. Sărat și întreprinderea forestieră do exploatare și transport Nehoiu. Potrivit estimărilor, unitățile care au îndeplinit planul anual vor produce în perioada următoare, suplimentar, importante cantități de con- fecții-textile, mobilă, ferodouri de frînă, brînzeturi și altele, a căror valoare va însuma peste 100 milioane lei. (Mihai Bâzu).• Creșterea continuă a productivității muncii, reflectată în obținerea unor cantități suplimentare de produse, a stat la baza îndeplinirii, înainte de termen, a planului pe acest an de către NOUA UNITĂȚI 
ECONOMICE DIN JUDEȚUL VRAN- 
CEA. în rîndul fruntașilor se situează colectivele de la întreprinderea forestieră de exploatare și transport Focșani, întreprinderea chimică Mărășești, „Vinex- port", trusturile I.A.S. și S.M.A. ș.a. Ritmuri superioare de muncă se înregistrează, în aceste zile, și în celelalte întreprinderi industriale. Sint create astfel premise ca, pînă la finele anului, să se realizeze, pe ansamblul județului, o producție suplimentară de peste 125 milioane lei, cu mai bine de 75 milioane lei peste angajamentul asumat in întrecerea socialistă. (Dan Drăgulescu).• Pînă în prezent, 18 1
TAȚI INDUSTRIALE DIN 
DEȚUL MUREȘ au raportat deplinirea planului anual de ducție. între ele se numără întreprinderea Electrocentrale, întreprinderea metalurgică „Republica", întreprinderea „Electromureș", de confecții „Tîrnava" și Țesătoria de mătase din Sighișoara. Planul anual a fost integral realizat la nivelul orașelor Reghin și Luduș, oamenii muncii din cele două localități fiind ho- tărîți să realizeze suplimentar o producție globală in valoare de peste 121 milioane lei, depășindu-Se astfel angajamentul asumat pentru anul 1976. (Cornel Pogăceanu).
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UNI-JU- în- pro-

ȘI MERE

Prin îndemînarea, finețea și râbdarea pe care le solicită, electrotehnica tinde tot mai mult sâ devinâ o ramurâ „feminină" a industriei. Cel puțin așa ne sugerează această imagine surprinsă într-una din secțiile întreprinderii de aparate electrice pentru măsurat din Timișoara Foto: S. Cristian
♦

s
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Marți, 2 noiembrie, ora 6.30, mozaicul vieții apărea pentru ei cam așa :Ștefan Lupănescu, sudorul, trebuia să-1 ducă cumnatul său pînă la Cărei. îiFlore Chincea dea să termine de apă într-una rele locuinței sale. Flore Chincea ? Cel cancii noi, cu care dulea prin secție.Grigore Marian, lăcătuș, era chemat la o consfătuire a părinților, tocmai la Timișoara, unde are un copil intern.Alt lăcătuș, Wilhelm Ne- meti, urma să ajungă, foarte punctual, la domiciliu. Ca să poată să-i plece soția la serviciu. Soția Iul lucrînd Ia o școală, lăcătușului ti convenea schimbul de noapte. Astfel ră- mînea tot timpul cineva a- casă cu copiii.Gheorghe Mociran, zidarul șamotor, avea bagajele aproape gata, să plece în concediu la Amara. Cu nevasta. Două .bilete.Inginerul Emilian Nistor programată o activita-

pe cu mașina promisese, se gin- instalația came- Care cu bo- se fu-din

deau conștiincioși de treabă, la sfîrșitul schimbului de noapte. în marele cuptor rotativ se plămădea o șarjă specială de cupru inoxidabil. Turnat în absenta oxigenului. Abia așteptat de „Metrom“, „Laro- met“ și „Industria Sirmei“. 30 de tone.La ora 6,31, viața a avut un cu totul alt conținut.

tura geana zilei libere pentru care fiecare avea un plan personal. Ori, ca șeful de echipă Gheorghe Bar- buș, nu avea nici un plan ; aștepta, pur și simplu, să se odihnească.— Tov. inginer, tov. inginer ! Induc... au căzut doi induc...Un inductor cîntărește două tone. E prins în cor-

— Ce facem cu planul ?— Ce putem face !!!A buciumat oare sirena că s-a terminat schimbul de noapte ? Cine să mai audă ! La ora 7, viața, gindurile gravitau în jurul altor - • - - ■ -cum piese buie un minut contactul cu șar
întrebări.să înlocuiești grele, care nu să-și întrerupăComune : două tre- nici

"Ș

avea te și plăcută, dar și necesară.lui, _____ ____________storsul strugurilor. în sat, cumetrele invidiau pentru că ginere.Ei, dar aceasta era viața, cu marile ei nimicuri, la ora 6.30, la întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Baia Mare. Era viața — cu gindurile ei, e- rau orele următoare — in proiect. Deocamdată, toți cei de mai sus iși ve-

Să meargă la soacra la țară, să ajute laaflaseră și o și pe lelea Catita are un asemenea

OAMENI
DAR CE OAMENI!

Nenumăratele proiecte mici, dorințe omenești și preocupări imediate, „marile... nimicuri" s-au volatilizat într-o clipă la auzul unei exclamații :— Inductorii !— Ce-i cu ei 7— Au căzut.— Ciți ?— Doi.N-am vrea să se înțeleagă că pînă în clipa gindurile oamenilor rau la întîmplare. la guri, bocanci, balneară sau Dimpotrivă, îi absorbea ultima jumătate de oră de lucru. Dar procesul de producție se desfășura normal. cu gesturi de rutină, atenții reflexe, decizii sigure, aproape subconștien- te, incit dincolo de forfota muncii, potențial, se con-

aceea zbu- stru- stațiune canalizare.

pul cuptorului cu 150 de șuruburi, zidit cu o șamo- tă deosebită, nu poate fi pus în funcțiune decît după o încălzire cu arzătoare speciale timp de 2 zile și 2 nopți, ca să nu mai vorbim că numai netezirea și etanșeizarea unei porțiuni de 1,5 mp din gura prin care e fixat conductorul se realizează cu un polizor special timp ■ de 36 de ore. Darămite ciuperca tone (fixată în alte șuruburi), darămite terea inductorilor fără să se scadă sarcina e- lectrică din cuptor, mite temperatura de re, 1 200 de grade !— Două săptămîni.— Poftim ?— Două săptămîni rează o reparație ca— Ce facem cu șarja ?

de opt200 de scoa- căzuțidară- topi-
du- asta.

ja, fără să scazi intensitatea arcului voltaic, fără să cobori temperatura, fără să rebutezi prețiosul metal, fără să lungești intervenția, fără...S-au refăcut calculele. în condiții optime, zibila avarie putea să remediată în minimum zile.— Afară, doar, dacă...— Dar cine zidește ?— Și cine retează șuruburile ?— Si cine îndepărtează ciuperca ?— Cine basculează cuptorul ?— Cine pune clopotul de azbest ?Soția lui Chincea (cel cu canalizarea) se cam pregătea de harță : nu cumva bărbatul ei s-a întins Ia vorbe prea lungi cu prie-

imprevi- fie 12

tenii? Soția Iui Lupănescu ținea piept cumnatului ofensat de încălcarea promisiunii. Soția lui Ne- meti a telefonat la uzină, dar n-a reușit să afle decît că bărbatul ei e foarte ocupat ; a lăsat băiețelul de 2 ani cu fetița de șapte (pe care a oprit-o de la școală) și a plecat la serviciu mai îngrijorată ca orieînd. Soția lui Mociran se uita dezolată la bagajele pregătite pentru Amara și presimțea că zidarul șamotor la cald n-o să vină acasă multe zile.Da. Mociran trebuie să lucreze la cuptor cu 1 000 de grade înăuntru.Da. Lupănescu trebuia să reteze 500 de șuruburi ca și cum ar fi stat pe o plită înroșită.Da. Podul rulant supravegheat de maistrul Gavril Dancoș trebuia să disloce ori să aducă piesele grele deasupra gurii de iad.Da. Toate cele 16 etape ale intervenției, fiecare cu zeci și chiar sute de operațiuni. trebuiau planificate și sincronizate ca în cel mai fin ceasornic.Dar înainte de toate, trebuiau să spere, să cuteze, să vrea, să-i doară șarja ratată și timpul pierdut, să uite fiecare de minunatul univers personal, cu marile și parfumatele lui nimicuri, sacrificîndu-1 pentru un interes esențial, superior, comun.De voit, au voit. De du-
Sergiu ANDON 
Gheorghe SUSA(Continuare in pag, a IlI-a)

Mari fructiere cu mere iona- tane. Mere roșii, rotunde, parfumate. Au rodit pe dealurile Carașului și Severinului. sînt însă oferite la Reșița, cetatea de foc. Uneori, aici s-a oferit pește din lacurile pine de la Văliug sau de Porțile de Fier. Niciodată însă nu ni s-a vorbit despre livezile cu pomi fructiferi. Arta plantelor și arta fierului vor să-și afle aici un punct de interferență.Anul acesta Reșița se mîn- drește cu o producție de peste un milion de tone de oțel. Cit realiza întreaga siderurgie românească în urmă cu două decenii. Variatele tipuri de tur- binfe purtînd marca prestigioasă a celei mai vechi cetăți de foc de pe aceste meleaguri s-au impus pretutindeni. Grandioasele Kaplan se rotesc încă din cincinalul trecut în fluviu, la Porțile de Fier. Altele au ajuns de curînd ori sînt pe cale să ajungă la Mărișelu, Gilău, Mă- laia, Tulcea, Govora, Scăieni, Pitești, Bușteni. Sfîrlezele rotitoare din anafoarele Dunării și de pe rîurile interioare ale țării depășesc puterea electrică instalată a României anului 1938, adică 500 000 kW. Dar unul dintre interlocutorii noștri ține să adauge din vreme in vreme cîte o metaforă ornamentală, alături de cifrele de bilanț : „între stelele țării Reșița are o strălucire aparte".Orașul se naște din sine. Hale etajate cresc peste vechile hale. Focul trece din cuptorul vechi in cel nou fără să se stingă. Alcătuirile vechilor mașini sînt smulse fără milă și pe locul lor intră caje grave și puternice, se aliniază motoare electrice setoase de energie, se organizează ansambluri..........................raportează lectronice rezultatele Funicularul sit orașul, în clinchete de oțel, iar cupele lui ies dintr-o pădure ca să dispară în altă pădure, după o cursă peste Bîr- zava, peste acoperișurile case- . lor și parcurile de automobile. Oamenii încearcă să urnească munții din loc. spre a lărgi vatra oțelului și a împlini programul de investiții.Dincolo de această cetate metalică se întinde un teritoriu de pe care oțelarii au cules anul acesta prima recoltă de mere. Sîntem surprinși de efectele poetice puse în valoare de primul secretar, care afirmă cu plăcere : „Vrem să transformăm Caraș-Severinul într-o livadă de pomi. Plantațiile vor împresura, pe sute de hectare, cetatea de foc a Reșiței. Județul nostru va deveni unul din cele mai puternice bazine pomicole din țară. Patru sute de cercetători s-au reunit aici, Intr-o sesiune științifică, și au discutat prefacerile ce vor surveni în peisajul asupra căruia lucrăm cu imaginația și cu sprijinul științei".Reșița nu se mulțumește doar cu teritoriul enclavei în care s-au instalat laminoare, furnale și oțelării. Drumuri numeroase se desfac în evantai și urcă în serpentine spre toate punctele cardinale.Pornim pe drumul Semenicu- lui. Ne îndreptăm spre Muntele Mic și aflăm că, pentru croirea acestor căi de acces, s-au depus eforturi eroice. Reșița cucerește treptat munții și pădurile din preajmă, apropiind natura de industrie. Munții și zăpezile lor, rîurile și Doienile, livezile cu pomi fructiferi intră treptat în perimetrul combinatului siderurgic, pentru că, înainte de orice, viata are nevoie de oxigen, iar bunăstarea înseamnă, poate mai mult ca orice, trăirea în paradisul naturii. O strinsă corelație se stabilește permanent între teritoriile alpine și aspirațiile spre prosperitate ale oțelarilor reșițeni.Afară. ninsoare liniștită decembrie. în locul unde aflu, merele roșii ne fac simțim aromele și dărnicia cestui pămint.

Ne in ni alia

de dispozitive, care direct creierelor e- starea mecanică și muncii efectuate, traversează neobo-

de mă să a-
Traian FILIP
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Un moment important
in procesul organizării politice

a proletariatului românînființarea col in urmă trei sferturi de se- cercurilor socialistecu a ___ ___________„România muncitoare", mai întii Ia București, iar apoi la Iași, Galați, Ploiești, Brăila și în alte centre muncitorești, constituie o grăitoare expresie a forței mișcării noastre muncitorești, a bogatelor sale tradiții revoluționare, a voinței ce a a- nimat-o — de la începuturile afirmării ei pe arena politică — de a păși neabătut înainte, în pofida oricăror greutăți, pe calea luptei unite împotriva exploatării și asupririi, pentru viitorul socialist al patriei.Făurirea cercurilor socialiste „România muncitoare" reprezenta reacția fermă a mișcării noastre muncitorești față de situația creată la sfîrșitul secolului trecut, cînd partidului politic al proletariatului de către o serie de cadre de conducere nelegate organic de clasa muncitoare și inconsecvente din punct de vedere politic s-a ajuns vremelnică a activității acestuia, ca for central de conducere a organizațiilor muncitorești. Cercurile socialiste „România muncitoare" — a căror activitate este indisolubil legată de numele unor militanți revoluționari animați de credința sinceră în justețea și triumful cauzei clasei muncitoare, precum I. C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Al. Ionescu, Alecu Constantinescu, M. Gheorghiu Bujor, Gheorghe Cristescu, D. Marinescu și mulți alții — au jucat un rol important în procesul de organizare politică a proletariatului român, In dezvoltarea conștiinței sale de clasă. In acest scop, ele au acordat o mare atenție organizării unor cercuri de studii sociale, editării și difuzării publicațiilor socialiste, Intre care la loc de seamă s-a aflat „România muncitoare", tipărită în Capitală incepînd cu 1 ianuarie 1902. La temelia acestei activități se afla convingerea că „prin însăși firea dezvoltării societății moderne, muncitorimea industrială e chemată să fie cel mai însemnat și mai decisiv factor de progres și prefacere a acesteia" — cum scria „România muncitoare", că „triumful clasei muncitoare nn va veni de la cîțiva inși de datoria lor, ci de Ia muncitorimii înșiși. A face citori socialiști conștient!, cina zilnică și esențială a oricărei mișcări socialiste".Unul din principalele obiective ale activității cercurilor socialiste l-a constituit organizarea profesională a

prin părăsirea

proletariatului în sindicate bazate pe principiile luptei de clasă ; în acest scop ele au desfășurat o acțiune sistematică de demascare a caracterului antimuncitoresc al corporațiilor — organizații . ' ' ____autorități și aflate sub egida patronilor, cercurile realizeze teresul patronatului. Roadele activității cercurilor socialiste s-au reflectat in faptul că în scurt timp s-au creat zeci de sindicate în cele mai diferite ramuri, iar în august 1906, în urma Conferinței pe țară a organizațiilor sindicale, s-a realizat unificarea mișcării sindicale la nivelul întregii țări.Este semnificativ pentru procesul

profesionale create deprin intermediul cărora guvernante urmăreau să „armonia" de clasă, în in-

„Patruzeci de ani de sărăcie, de robie și rușine“, editat în 1906 de Cercul socialist din București, cu prilejul jubileului de patru decenii de la instalarea dinastiei străine.File remarcabile au înscris rile „România muncitoare" în _ bogatelor tradiții internaționaliste ale clasei noastre muncitoare, prin organizarea unor multiple acțiuni de solidarizare cu lupta proletariatului din diferite țări, între care se reliefează sprijinul acordat revoluției ruse dm 1905. La 24 ianuarie 1905 o mare adunare muncitorească la București a- dopta o moțiune de protest împotriva represiunilor ordonate de guvernul țarist în „Duminica sîngeroasă". Peste cîteva zile, Cercul socialist din Capitală a editat

cercu- cartea

75 de ani de la constituirea Cercului socialist 
„România muncitoare" din București

Ia întreruperea

conștienți conștiința din mun- lată sar-

de maturizare politică a cercurilor socialiste „România muncitoare" faptul că ele au înțeles acuitatea rezolvării problemei țărănești în condițiile României, s-au apropiat de înțelegerea posibilității și a importanței alianței clasei muncitoare cu țărănimea. „La sate — scria ziarul „România muncitoare" în 1902 — se petrece pe neștiute dureroasa dramă a istovirii..., a sleirii complete a țărănimii, subjugată, oropsită și exploatată de stăpinitorii lacomi și nesățioși...". Cu ardoare și energie și-au ridicat membrii cercurilor socialiste glasul de protest împotriva sălbaticei reprimări a răscoalelor țărănești din primăvara anului 1907. „In numele civilizației, in numele muncii desconsiderate, în numele demnității omenești, în numele solidarității umane, în numele acelor milioane suferinde și batjocorite strigăm indignați guvernanților noștri, destul !“. La chemarea membrilor cercurilor socialiste, la București, Brăila. Galați au avut loc ample acțiuni de protest ale muncitorimii împotriva represiunilor, clasa muncitoare afirmîndu-se drept cea mai activă forță socială în sprijinul țărănimii.Continuînd vechile tradiții ale luptei antimonarhice desfășurate de mișcarea noastră muncitorească, cercurile socialiste au dezvăluit cu curaj abuzurile monarhiei, împletirea de interese dintre aceasta și clasele dominante. Un aspru rechizitoriu Ia adresa monarhiei, a exploatatorilor, in general, l-a reprezentat manifestul

o gazetă specială „Jos despotismul !...", cu subtitlul semnificativ „protestare împotriva masacrelor din Rusia". Ulterior, cercurile socialiste au desfășurat o sus- în sprijinul celorținută campanie700 de marinari revoluționari de pe crucișătorul „Potemkin", determinînd guvernul român să le acorde azil politic în România. în pofida presiunilor diplomatice ale Rusiei țariste;La capătul mai multor ani de rodnice eforturi pentru ridicarea nivelului de conștiință și organizarea politică a muncitorimii, activitatea cercurilor „România muncitoare" își găsea încununarea prin înființarea, în anul 1907, a Uniunii Socialiste din România, transformată în 1910 in Partidul Social-Democrat din România, „vlăstar a! vechii rădăcini socialiste, pe care nimic nu a putut-o distruge", continuatorul firesc al Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, creat în 1893.In perspectiva celor trei sferturi de veac, activitatea cercurilor socialiste constituie o vie mărturie a drumului continuu ascendent parcurs de mișcarea noastră muncitorească. Tradițiile revoluționare ale proletariatului român au fost ridicate pe o treaptă superioară de Partidul Comunist Român, sub conducerea căruia idealurile înaintașilor și-au găsit o strălucită împlinire. E- lanul cu care întregul popor înalță astăzi edificiul societății socialiste multilateral dezvoltate constituie supremul omagiu adus luptei și jertfei militanților revoluționari din Întreaga istorie a mișcării noastre muncitorești.
E. ENACHE

e Lumea de astăzi într-o carte
• Actualitate, informație, sinteză

lata formula cărții care va îmbogăți biblioteca dumneavoastră

Peste cîteva zile apare

ALMANAHUL „SClNTEIA" 1977
© 448 de pagini bogat ilustrate

Frumos, 
civilizat— Spuneți și dv : este vreo deosebire între complexul nostru comercial și cele de la oraș 7Ne-am uitat la noul și modernul edificiu, construit în a- cest an in comuna Mislea, județul Prahova, și n-am găsit, într-adevăr, nici o deosebire față de cele din orașe, încuviin- țînd cele spuse de secretarul comitetului de partid, Ion Radu. Nu există deosebiri nici în ceea ce privește aprovizionarea.— Asemenea construcții — ne spune tovarășul Aron Radulian, președintele U.J.C.C. Prahova — au devenit o obișnuință in satele noastre. Priviți — și ne arată o hartă cu stegulețe — și aici, la Bordeni, și la Măgurele, și la Șoimari, și la Boldești-Scăieni s-au dat anul acesta în folosință magazine universale și complexe de prestări servicii pentru populație. Pină la sfîrșitul lunii decembrie alte unități comerciale își vor deschide porțile. Peste cîteva zile, la Brazi și Bărcă- nești, apoi la Valea Călugărească. apoi... Dar mai bine să vă prezint o statistică : suprafața comercială utilă construită numai în acest an în satele Județului Prahova se ridică la peste 3 500 mp. O suprafață echivalentă cu cea construită in doi ani din cincinalul trecut. în a- celași timp, fondul de marfă a crescut considerabil.In afară de noile construcții, în anul 1976 alte 60 de unități au fost modernizate, dotate cu mobilier și utilaje adecvate unui comerț civilizat. într-un număr de 475 de magazine și raioane se practică autoservirea și alegerea liberă a mărfurilor. Au fost promovate și forme de comerț care să ajute tot mai mult gospodinele. Astfel, în comunele Florești, Filipești de Pădure, Mîneciu, Puchenii Mari, Ciorani și Drăgănești. cooperativele sătești au creat secții „Gospodina". Aflăm. de asemenea, că toate unitățile noi care se vor construi în anul viitor — 10 la număr — vor avea obligatoriu și secții „Gospodina".Față de 1970, sătenii și-au cumpărat în 1976 de 2.5 ori mai multe frigidere, mașini de spălat rufe, televizoare, aparate de radio, mașini de cusut, mobilă.

Constantin CĂPRARUcorespondentul „Scinteii”
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Spitalul unificat din orașul minerilor, Motru Foto : Ion Drăgan
Cunoașterea legii e legeCunoașterea hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării de către toți cetățenii, formarea conștiinței juridice a oamenilor muncii constituie condiția esențială a participării conștiente, active a tuturor membrilor societății noastre la conducerea treburilor obștii. în acest context, propaganda juridică, pe care trebuie să o desfășoare factorii educaționali — și în special juriștii — are un rol deosebit.Ce metode și mijloace folosește Asociația juriștilor din județul Tul- cea pentru popularizarea legilor țării, pentru formarea și consolidarea conștiinței juridice socialiste a cetățenilor 7— Cunoașterea exactă și înțelegerea justă de către toți cetățenii a caracterului și conținutului umanist, democratic și constructiv al legislației noastre socialiste — ne spune tovarășa judecătoare Matroana Bică, secretara asociației juriștilor — constituie o necesitate obiectivă. Pentru*  că numai cunoașterea temeinică a legii îi poate da cetățeanului conștiința drepturilor și obligațiilor pe care le are, a caracterului drept sau nedrept, licit sau ilicit al faptelor sale și ale celorlalți. Fiecare trebuie să-și organizeze nu numai propriile sale relații sociale în strictă conformitate cu legea, dar să vegheze ca și cei din jurul său să o respecte, să o apere. Acestui scop major membrii asociației noastre i-au dedicat o susținută acțiune de popularizare a hotărîrilor de*  partid și a legislației de fțiteres general, punînd accentul pe evidențierea conținutului și semnificației social-politice a legilor.Dintre numeroasele acțiuni de popularizare a legislației desfășurate în colectivele de muncă, la cluburi și case de cultură, în școli și la sate — pe care interlocutoarea noastră ni le-a prezentat în amănunt — am reținut, la rîndul nostru, cîteva, după criteriul eficientei.Conform unei planificări riguroase. In toate localitățile județului au fost dezbătute cu populația toate proiectele de legi date publicității. După adoptarea acestora, în dialog deschis cu cetățenii, numeroși judecători, procurori și jurisconsulți au clarificat problemele mai importante pe care le ridică executarea și respecta-

rea Întocmai a respectivelor acte normative. Problemele care s-au pus în discuție în cadrul lectoratelor, adunărilor cetățenești, Intîlnirilor cu deputății și altele au suscitat intere» și au fost eficiente pentru că stabilirea lor s-a făcut ținîndu-se seama și de specificul activității diferitelor colective de muncă. Unele legi, ca de pildă Legea privind sistematizarea teritoriului și a localităților sau Legea fondului funciar, au fost dezbătute în toate localitățile. In schimb. Legea privind pescuitul și piscicultura a constituit subiectul predilect al acțiunilor organizate în zonele piscicole Murighiol, Mahmu- dia, Mila 23, Sf. Gheorghe, Chilia Veche, Jurilovca, Sarighiol ș.a. Și dacă imediat după adoptarea Legii pisciculturii și pescuitului, de pildă, au fost semnalate încălcări destul de

ase- tot
ac-

V‘ pe urmele „SCÎNTE1I“

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ"
7

dar acum au luat și măsuri

către juriști și medici, mal ales colectivele de muncă cu pondere insectarul unitățile cooperației

faptul!
DIVERȘI
De ziua lui

eu. îmi

în ziarul nostru din ziua de 1 septembrie s-apublicat un articol despre activitatea de- control obștesc la Craiova, cu titlul : „în loc să ia măsuri, punapostila «Am luat la cunoștință-". Relatam atunci că. în timpul unui raid- anchetă întîlnisem o serie de aspecte — nu puține la număr — în care conducerile unor unități des controlate de către echipele cetățenești nu tratau cu a- tenția și responsabilitatea cuvenite sugestiile și propunerile înscrise de acestea în registrele unice de control. Critici erau aduse și unor echipe care nu treceau, cu lunile, pragul unităților repartizate, iar altele efectuau un control superficial. în finalul articolului arătam : „Cele constatate în raidul întreprins trebuie să constituie prilej de meditație pentru factorii care răspund de bunul mers al controlului obștesc și. în special, pentru conducerile acelor unități care sînt refractare față de propunerile făcute de împu- terniciții obștii".După trei luni și jumătate am revenit pe urmele materialului publicat, pentru a vedea modul în care a fost primit semnalul critic de către cei vizați, măsurile pe care le-au pentru înlăturarea ciențelor.La puțin timp după riția articolului a fost organizată o consfătuire la care au participat toți responsabilii echipelor de control obștesc, conducerile unităților din principalele sectoare supuse controlului și cadre de specialitate de la instituții județene. De remarcat că a- ceastă consfătuire a fost precedată de dezbaterea articolului in ședințe ale comitetelor sindicale, precum și de un control al... controlului obștesc, acțiune

un colectiv la consiliileÎntreprinsă de de activiști de județean și municipal ale sindicatelor, în circa 60 de unități craiovene. Constatările de pe teren ale colectivului amintit, cit și cele înfățișate în ziar, au dat prilejul unui dialog direct, față in față — responsabilii echipelor de control și conducerile unităților controlate. Acesta a fost, de altfel, și scopul consfătuirii — întărirea autorității echipelor de control obștesc, sporirea eficienței muncii lor. Este

discuție și sancționarea pe linie de partid a unor cadre de conducere. Îmbucurător este că în urma criticilor aduse și a măsurilor întreprinse, activitatea de control obștesc la Craiova a fost înviorată. Acum se poate vorbi de o răspundere sporită atît din partea celor care controlează, cit și din partea celor controlați.Că așa stau lucrurile ne-am convins pornind din nou pe drumul parcurs cu mai bine de trei luni în urmă. Un prim popas
CONTROLUL OBȘTESC LA CRAIOVA

luat defi-apa-

locul să amintim că în a- cest an peste 700 de membri și responsabili ai echipelor de control obștesc au fost schimbați tocmai pentru inactivitate, consfătuirii, un totul aparte s-a modul în care conducerile unităților controlate trebuie să rezolve propunerile înscrise în registrele unice, interzieîndu-se șire rezolvarea în stilul „Am noștință".— Faptul că perioadă de timp spunea tovarășul Negreț. secretarul liului municipal Craiova al Frontului Unității Socialiste — se constatase o slabă preocupare din partea conducerilor unor unități comerciale și de desfacere pentru buna aprovizionare a cetățenilor, soluționarea ope- cu simt de răs- a numeroaselor ale oamenilor inclusiv a propu-

In cadrul accent cu pus pe
cu desăvir- sesizărilor luat la cu-
în ultima — ne Ștefan Consi-

și servire pentru rativă și pundere sesizări muncii, nerilor făcute de echipele de control obștesc, a determinat biroul Comitetului municipal de partid Craiova să hotărască punerea în

l-am făcut la consiliul municipal al sindicatelor, unde din situațiile „la zi" desprindem concluzia că față de acum trei luni și jumătate numărul controalelor a crescut simțitor (dar încă nu sută la sută, cum ar trebui), iar informările trimise lunar sînt mai bogate în conținut, mai „adevărate", lipsite de formalismul ce le caracteriza mal înainte. Consemnam în articolul apărut la 1 septembrie faptul că la magazinul cu autoservire nr. 221, echipa de control a propus deseori înființarea unei noi case de taxare. deoarece numai una nu putea face fată marii afluente de cumpărători. Critica noastră a prins bine. Dovadă că în numai cîteva zile s-a instalat noua casă de taxare.— Vînzarea a crescut, iar cumpărătorii miti. pentru așteaptă cite tească — ne , Ceucă. responsabilul magazinului.împreună cu cadre de conducere de la Direcția comercială trecem și pe la magazinele nr. 38 și 63 din

sînt mulțu- că nu mai o oră să plă- spune Ștefan

Bariera Vîlcii, unități unde în timpul raidului trecut se scurgea apă prin acoperișuri, aspect consemnat de mai multe ori în registru de echipa de control. Și aici, lucrurile s-au îndreptat.— Imediat după apariția semnalului critic am luat măsuri și am reparat acoperișurile ambelor unități, urmind ca pe măsură ce se dau în folosință noi complexe comerciale să renunțăm la aceste unități, în- trucit au un mare grad de uzură — ne informează Gheorghe Ghițoiu, directorul adjunct al direcției comerciale.La revenirea noastră am urmărit cu deosebire și modul în care conducerile unităților controlate rezolvă propunerile împuter- niciților obștii. în acest sens, merită amintit că în toate unitățile vizitate, registrele unice de control erau vizate „la zi", iar la rubrica „Ce măsuri s-au luat" nu mai apare apostila „Am luat la cunoștință", ci sînt inserate, ori de cite ori este cazul, măsuri concrete de rezolvare a propunerilor, cu termene precise.Desigur, nu se poate spune că la ora actuală nu 1 se mai poate reproșa nimic activității de control obștesc la Craiova, este însă că echipele țenești își fac mai datoria, că s-a lărgit de cuprindere a sectoarelor prevăzute de lege. Dacă pînă acum sectorul preponderent era cel comercial, in prezent s-au intensificat controalele împu- terniciților obștii și în alte domenii, cum sînt transportul în comun, asistența sanitară și ocrotirile sociale.

Cert cetă- bine sfera

Nicolae BABALAU corespondentul „Scinteii"

frecvente ale acesteia, în urma susținutelor acțiuni de popularizare a- mintite, în condica judecătoriilor menea cazuri sînt în prezent mai izolate.în scopul sporirii eficienteitiunilor de prevenire a faptelor antisociale prin popularizarea legilor, concomitent cu desfășurarea altor acțiuni educative, cit și pentru evitarea, unpr paralelisme, multe dintr6 acțiunile organizației județene a asociației juriștilor s-au desfășurat împreună cu cele ale cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă. comitetului județean al femeilor, organizațiilor de sindicat și de tineret. Astfel, s-au format colective complexe din juriști, medici, ingineri, cadre didactice. diferiți alți specialiști. In întîl— nirile cu oameni ai muncii, fiecare dintre aceștia a abordat, din punctul său de vedere, una și aceeași problemă pusă în discuție, sporind astfel nu numai atractivitatea acțiunilor, ci și eficiența lor. La toate acestea se adaugă dezbaterile pe teme de larg interes, cum ar fi consecințele consumului excesiv de alcool, întreruperea cursului normal al sarcinii, încheierea căsătoriei și relațiile de familie, tematică a cărei prezentare a fost de fiecare dată punctată cu exemplificări din practica de judecată. Plusul de eficientă al acestor acțiuni conjugate se dato- rește și faptului că atunci cînd s-au pus în discuție cazuri petrecute în unitățile respective luările de cuvînt ale participanților au fost de natură să determine formarea unei opinii ferme împotriva tuturor acelora care au încălcat normele de conviețuire socială. Acțiuni similare pe teme privind ocrotirea sănătății, problemele demografice ale județului și creșterea natalității s-au Întreprins și în cadrul „Săptămînii Crucii Roșii"

deIn ____________ ____ ______________ ____feminină, la întreprinderea de dustrializarea peștelui, în comercial, în meșteșugărești.O activitate susținută a desfășurat și desfășoară asociația juriștilor tulceni în cadrul clubului „Femina", în rindurile cadrelor didactice și ale părinților. De un larg ecou s-au bucurat întîlnirile juriștilor cu viitorii părinți, chiar cu ocazia încheierii căsătoriilor. Totodată, cadre de la Judecătoria din Tulcea și de la tribunalul județean s-au deplasat în liceele din municipiu și din orașul Babadag, angajînd un dialog deschis, constructiv, cu elevii și elevele claselor XI—XII. Potrivit aprecierilor cadrelor didactice, ale părinților și ale organelor locale, aceste dialoguri i-au ajutat pe elevi să-și clarifice unele noțiuni și concepte juridice esențiale pentru formarea lor ca oameni al muncii și cetățeni apărători activi ai ordinii de drept.Lista acțiunilor întreprinse pentru popularizarea legilor și formarea conștiinței juridice a oamenilor este, desigur, mult mai lungă și pe ea ar trebui inclusă și activitatea desfășurată de juriști In brigăzile științifice, consultațiile juridice periodice organizate la casa de cultură a sindicatelor, simpozioanele pe teme de drept organizate anual în cadrul „Lunii culturii tulcene" și „Iernii tulcene" și altele. Deosebit de eficientă se dovedește judecarea publică a unor procese la locul săvîrșiril infracțiunilor și dezbaterea unor fapte și atitudini antisociale in colectivele de muncă din care au făcut parte vinovății, precum și analizarea cauzelor care au determinat și a condițiilor care au favorizat săvîrși- rea anumitor fapte împreună cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor respective. Se cuvine subliniată aici reducerea considerabilă a fenomenului infracțional multe localități ca Bara, Jurilovca, Jijia, ș.a. în in mai Casimcea, Isaccea, Frecățeî acest sens, tovarășul Ion Safta, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de industrializarea peștelui, ne spunea :— Eficienta acțiunilor de popularizare a legislației ar fi, cred, mult mai mare dacă acestea nu s-ar reduce la sugestia verbală, ci s-ar folosi și o serie de metode și mijloace adecvate, ca de exemplu filmele. A- sociația decisiv cadrele deri — dar in mod special pentru conducătorii colectivelor de muncă — a unor lectorate pe teme de legislație în cadrul cursurilor de reciclare sau al programelor de perfecționare a pregătirii profesionale.Socotim că aceste natură să contribuie cienței acțiunilor de că desfășurate de organizația județeană a Asociației juriștilor din Tul- cea.

juriștilor ar putea contribui la organizarea, Împreună cu de conducere din întreprin- pentru toți oamenii muncii,

sugestii sînt de la sporirea efi- educație juridi-
Florin CIOBANESCU

Ce afli dacă suni 
la apartamentul 24în vecinătatea centrului civic al municipiului Buzău s-au dat de curînd în folosință trei blocuri. Toate cu cite 10 etaje. Sînt primele edificii care închid „aripa" viitorului ansamblu de locuințe denumit „Hasdeu". Cum este și firesc, în asemenea momente, pe scările blocurilor e un du-te-vino neîntrerupt. Noii locatari, ajutați de rude sau prieteni, descarcă mobila și alte lucruri gospodărești. La al 6-lea etaj al blocului 3—C — apartamentul cu nr. 24 — întil- nim un semn de „mutare definitivă". Pe plăcuța de pe ușă citim : familia Vasile Dumitrescu. Sunăm și sîntem primiți.— După cum vedeți — ne spune Vasile Dumitrescu, mecanic de locomotivă la depoul UF.R. Buzău — sîr’.'m in casa noastră, casă nouă, proprietate personală. Am construit-o primind ajutor în credite și execuție din partea statului. Apartamentul se compune din trei camere, bucătărie, baie.— Ce v-a determinat să vă construiți o locuință proprietate personală 7— Ca să vă spun drept, am pornit de la exemplul mei și ai o duceau vremea lor. au reușitpărinților soției. Deși greu pe

să-și construiască fiecare cite o căsuță care, ani de zile, ne-a prins bine și nouă, copiilor. Am un copil, Cristian îl cheamă.— Ce venituri realizați dumneavoastră lunar în familie 7— Acum, eu sînt retribuit cu 2 320 lei lunar. dar urmează, peste puțin timp, să primesc 2 600 lei. Soția, care este dactilografă la întreprinderea „Tex- tila“, are 1455 lei lunar. Cu un pic de chibzuință, o să achităm și creditele și ratele pentru alte lucruri pe care le-am cumpărat.— Mobila pe care tocmai acum ați adus-o în locuință o aveați și înainte 7— Nu. Tot ce avem in apartament este nou. Am cumpărat o sufragerie, un dormitor, o garnitură pentru bucătărie, un frigider și mochete.După vizita la familia Dumitrescu avem prilejul să aflăm date semnificative în legătură cu dezvoltarea construcțiilor de locuințe proprietate personală.— Dezvoltarea economică puternică a Buzăului în ultimii ani— ne spunea tovarășul Gheorghe Nicolae, primarul municipiului— a necesitat construirea unui număr mereu mai mare de locuințe,

pentru care statul a a- cordat continuu fonduri importante. O semnificație aparte în acest cadru o are insă dezvoltarea rapidă a construcțiilor de locuințe proprietate personală, impulsionată bună măsură atit de jutorul în credite și xecuție pe care ii cordâ statul, cit și creșterea veniturilor realizate de oamenii muncii. Iată, spre e- xemplu, in cursul anilor 1975—1976, în Buzău au fost date in folosință 1 268 apartamente proprietate personală. Pînă la sfîrșitul anului, acestora urmează să li se adauge alte 128 apartamente noi. Din numărul acestora, 798 sînt contractate și locuite de muncitori din întreprinderile industriale, de transporturi sau din alte sectoare productive. Faptul ilustrează cu pregnanță creșterea puterii economice a familiilor de muncitori, dar și reînnodarea unei vechi tradiții aceea ca omul să-și construiască pentru el și familie o casă. O tradiție care va fi continuată și în anul 1977. Pentru că din cele 2 400 apartamente planificate a fi construite, jumătate sînt proprietate personală.
Mihai BAZU corespondentul „Scinteii"

în a- e- a- de

I

Ne istorisește Tașcu Pană din 
Slatina, strada Drăgănești nr. 47 : „Mare mirare a fost pe 
mine cind am văzut că-mi cal
că pragul un ofițer de miliție, care mi-a zis că-l cheamă Stăn- 
cioiu. „Să știți că m-ați prins 
fără buletin, că-l pierdui cu 
bani cu tot" — i-am zis 
Văzindu-mă cam sperios,
zimbi, mă bătu pe umăr și-mi 
zise: „Păi de-asta am și venit, 
ca să vă aduc buletinul și 
banii. Vă rog să-i numărați", 
li număr eu, și el mă-ntreabă : 
„Sînt toți?" Toți erau, și vi în
chipuiți cit m-am bucurat, pen
tru că erau toți bănuții pe 
care-i aveam". Înainte de a se 
despărți, căpitanul i-a urat 
bătrinului mulți ani cu bucu
rie, pentru că necazul pierderii 
banilor •— dar și bucuria re
găsirii lor — se petrecuseră 
chiar in ziua lui de naștere, 
cind implinea 73 de ani.

Și încă ceva: actele și banii 
fuseseră găsiți pe stradă chiar 
de către soția ofițerului.

Recordurile 
poștașuluiO microstatistică întocmită la Oficiul poștal nr. 1 din Ploiești relevă că Ilie Ștefan a curs pe străzile orașului trolist, în cei 28 de ani cînd e poștaș, o distanță echivalentă cu înconjurul — de trei ori și jumătate — al Pă- mintului pe la Ecuator. Și mai arată microstatistica întocmită că in acest maraton poștal el a înmînat ploieștenilor nu mai puțin de 2 000 000 de scrisori și mandate poștale, iar ziarele și revistele duse la abonați ar umple un tren întreg! De reținut că recordmanul poștașilor ploieșteni nu a intîrziat niciodată la slujbă. Ce dorințe are 7 Ne mărturisește chiar el : „Să duc oamenilor numai și numai vești bune, să mă bucur bucuria lor".
Cisterna 
cu lapte... 
la fotbal

Meci C . .J.......
„1 Mai" din Rm. 'Vilcea. Juca 
echipa locală „Chimia". Printre 
infocații suporteri se aflau și 
zeci de conducători auto, dar 
care nu veniseră la meci pe 
jos, ci motorizați. Care cu 
autobasculante, care cu auto
furgonete și camioane, ba chiar 
și cu autogredere. „Recordul" in 
materie l-a atins o autocisternă 
plină ochi cu lapte preluat din 
mai multe ferme zootehnice 
din județ și care trebuia să fie 
dus neintirziat la destinație. La 
controlul efectuat de către or
ganele de miliție, șoferii in 
cauză nu au scos o vorbă, tn 
schimb, au scos banii din bu
zunar pentru plata amenzilor. 
Bucuria lui 
moș Toma

De mai multă vreme, Toma 
Sandu din comuna Costache 
Negri, județul Galați, locuiește 
in aceeași casă cu fiica sa, cu gi
nerele și cu cei patru nepoți ai 
lui. „Pină cind să-mi fi pierdui 
vederea — ne scrie moș Toma — 
eu le citeam nepoțeilor povești, 
dar de vreo patru ani incoace 
s-a schimbat roata și in fiecare 
seară, pe rind, imi citeau ei mie 
ziarul, să mai aflu și eu ce mal 
e prin țară. Și așa am aflat din- 
tr-un -fapt divers» că un bătrin 
a fost operat și a început din 
nou să -
Mi-am 
dinți 
torul 
talul 
mină 
iarăși 
in suflet, fapt pentru care nu 
găsesc cuvinte de adincă mul
țumire".

par- pe- • de

de

de fotbal pe stadionul

vadă lumina zilei, 
luat și eu inima-n 

și m-am dus la doc- 
Mihai Hotnog, de la șpi- 
din Galați, un om cu 
de aur, care mi-a adus 
lumina in ochi și bucuria

Prezi
cătoarea 
si curcanii
•

Peste noapte, Măriei Halingă 
din Tecuci i-a venit năstruș
nica idee si se facă prezică
toare. Adică să 
naivelor „ursitul" care 
călca pragul, la drum 
sau de seară. Două 
clientele „profetei" și-au 
credulitatea cu cite 3 000 de lei. 
In ultimul timp, in afară de 
bani, pentru a plăti, chipurile, 
„vama" spiridușului care-i șop
tea la ureche balivernele. M.H. 
a început să aibă și alte gus
turi pămintene și mai ales o 
poftă de mincare teribilă. Așa 
se face că își însoțea preten
țiile bănești și cu cereri de 
cite un curcan. Numai in ca
zuri excepționale se mulțumea 
și cu o giscă sau două. Acum 
a dat de un mare necaz cu 
legea, pe care nu și l-a... prezis.

Invitație 
nedorită

.ghicească*  
le va 
de ti 
dintre 
plătit

S-a Intimplat la sensul gira
toriu din Piața Podgoria, muni
cipiul Arad. Șoferul Vasile Ti- 
Hteu a oprit regulamentar auto
basculanta 3l—Cf—l 355. dihd 
prioritate unui tramvai. Vatma
nul Gheorghe Tronca i-a făcut 
semn șoferului să-și continue 
drumul, dar a ..uitat" să oprească 
tramvaiul. Cind și-a adus amin
te era prea tirziu. Autobascu
lanta a fost izbită In plin. Din 
fericire, nu au fost victime.Rubricd realizata de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scinteii''
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în 11 luni, industria județului Cluj s-a încadrat în costurile de fabricație planificate, atit pe total, cit și la cheltuielile materiale. Economiile realizate se cifrează Ia circa 32 milioane Iei, din care 20 milioane lei reprezintă economiile de materii prime și materiale. S-au economisit importante cantități de metal, combustibil, energie și alte componente ale produselor, din care cel mai mare volum se localizează în întreprinderi cu pondere în industria județului, cum ar fi : „Industria Sirmei" din Cim- pia Turzii, „Tehnofrig“, „Carbochim", „Terapia", combinatul de piele și încălțăminte „Clujeana", întreprinderea de sticlărie Turda și în altele.Rezultatele amintite sint rodul unei activități complexe desfășurate de colectivele de oameni ai muncii sub conducerea organizațiilor de partid.Se cuvine subliniat că un rol aparte în această activitate l-au avut și 11 au sindicatele. Prin înseși obiectivele activității lor stabilite în documentele de partid, în propriile documente sindicatele au misiunea de inaltă răspundere de a participa nemijlocit la buna organizare, conducere și gospodărire a întreprinderilor, la organizarea acțiunilor de gospodărire judicioasă a materiilor prime si materialelor, a energiei și combustibilului. Totodată, ele au datoria de a stimula, pe toate căile, spiritul de inițiativă, de a acționa cu hotărire pentru generalizarea inițiativelor valoroase, care vin în sprijinul creșterii producției și a eficienței economice.La o recentă plenară a Consiliului județean al sindicatelor Cluj, unde s-a analizat această importantă pro- bîemă, s-a subliniat eficiența „Conturilor colectoare de economii" ale grupelor sindicale. Inițiativa s-a extins la circa 600 de grupe sindicale, în ale căror conturi s-a înscris un volum de economii de materii prime și materiale in valoare de 15 milioane lei. La combinatul de piele și încălțăminte „Clujeana", croitorii și stanțatorii au înregistrat în conturi, ca urmare a unor croiri ordonate și raționale, 2 900 metri pătrați piei fețe, 1 100 metri pătrați pînză, 1 160 kg talpă de bovine și peste 3 200 kg plăci de cauciuc. După cum afirma maistrul Bella Darko, vicepreședinte

al comitetului sindicatului, la „Clujeana" muncitorii, români și maghiari, au intensificat întrecerea în care hărnicia și împlinirea profesională se îmbină cu mîndria patriotică în aceleași conturi, la Trustul județean de construcții au fost contabilizate peste 63 tone de metal, 71 mc material lemnos, 131 tone de ciment, 527 tone combustibil convențional și mai bine de 300 MWh energie electrică. Colectivul întreprinderii constructoare

la această acțiune au fost mobilizați toți muncitorii. Muncitorul loan Roman arăta la plenara sindicatelor pe județ că la întreprinderea „Tehno- frig", unde lucrează el, se dă o mare atenție gospodăririi nu numai a materialelor, ci și a deșeurilor rezultate din procesul de fabricație. Prin valorificarea acestora și, mai ales, a deșeurilor de tablă inoxidabilă, valoarea economiilor se ridică la 9 milioane lei. La combinatul

peste 3 milioane lei. O largă răspîn- dire a luat în județ mișcarea „Fiecare inginer și tehnician să rezolve, în afara obligațiilor de serviciu, cel puțin o temă cu eficiență economică ridicată". Pînă acum au fost materializate circa 800 de asemenea teme, a căror eficiență este estimată la peste 23 milioane lei. Am mai putea aminti de însușirea de. către grupele sindicale din 12 întreprinderi a inițiativei muncitorilor brașoveni „Mi
AȘA TREBUIE SĂ 

ACȚIONEZE SINDICATELE!
Să stimuleze și să generalizeze 

inițiativele muncitorești, să militeze 
pentru traducerea lor în viață

de mașini „Unirea" a îmbinat „contul colector de economii" cu acțiunea de îmbunătățire a tehnologiilor ds fabricație, care a dat rezultate spectaculoase. Din materialele economisite se pot fabrica 80 războaie de țesut sau 30 de mașini de filat.Există în unitățile industriale ale județului și alte inițiative valoroase ce trebuie cunoscute, stimulate și generalizate și care urmăresc același obiectiv. De pildă, șoferii de la întreprinderea de transporturi auto și-au propus drept scop principal al întrecerii ca la fiecare 100 litri de benzină și motorină consumată să economisească cel puțin un litru. E- fectele ? în acest an s-au economisit peste 1100 litri de benzină și motorină.Consfătuirile organizate la nivel de municipii și orașe pe tema valorificării deșeurilor de materiale au evidențiat rezultate bune, acolo unde

REDUCEREA CONSUMURILOR 
MATERIALE 

IN ÎNTREPRINDERI 
DIN JUDEȚUL CLUJ

„Clujeana" funcționează un atelier special în care sînt valorificate deșeurile de talpă, piele, pînză, cauciuc, din care au fost confecționate în acest an peste 13 000 perechi încălțăminte ușoară pentru copii, comodă și plăcută, precum și alte o- biecte de marochinărie de largă utilitate. Prin punctul de valorificare a deșeurilor de la întreprinderea „Armătura" s-au realizat beneficii de

cronul, gramul și secunda" ; de Inițiativa oțelarilor de la Cîmpia Turzii : „Fiecare echipă de oțelari de la cuptoarele electrice să economisească lunar nichel și molibden pentru elaborarea a 4 tone de oțel aliat cu nichel și 8 tone de oțel aliat cu molibden". De la începutul anului și pînă acum a fost economisită o cantitate de nichel și molibden în valoare de aproape 2,3 milioane lei.Dacă am însuma economiile realizate în fiecare unitate prin eforturile lucrătorilor, la locurile lor de producție, volumul economiilor la costurile materiale planificate pe județ ar fi mult mai mare. Eforturile lor însă au fost și mai sînt afectate, diminuate de pierderile de materiale, combustibil și energie înregistrate in unele unități. Numai la întreprinderea chi-

mică pierderile de materiale reprezintă circa 30 milioane lei, la combinatul minier 8 milioane, la întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie" 2,8 milioane ș.a. Pe lingă unele cauze de natură obiectivă, s-a constatat că în aceste întreprinderi muncitorii nu cunosc structura costurilor de fabricație, ele nefiind defalcate pe secții, ateliere, formații de lucru și deci nu pot acționa în cunoștință de cauză. în unele unități, cum ar fi întreprinderile de cazane mici și arzătoare din Cluj-Napoca, „Electroceramica" și „9 Mai" din Turda, nu se respectă programele de raționalizare a consumurilor de energie și combustibili.— în urma hotărîrilor luate de către plenara noastră, a indicațiilor primite din partea comitetului județean de partid — ne spunea tovarășul loan Florișca, președintele consiliului județean al sindicatelor — am intensificat acțiunea de generalizare și perfecționare a inițiativelor care au dat rezultatele cele mai bune. Dat fiind larga răspîndire a „Contului colector de economii al grupei sindicale" s-a trecut la întocmirea unor grafice decadale, pe care sint înscrise consumurile normate și cele realizate pe formații și oameni. Apoi se trec economiile sau pierderile. în cazul depășirilor, pe o tablă se înscriu măsurile tehnice și de organizare ce urmează a fi luate, cu termene și responsabilități precise. S-au elaborat planuri mai detaliate pentru valorificarea deșeurilor ; se acționează pentru organizarea de vitrine ale calității, a unor dezbateri în grupele sindicale asupra cauzelor rebuturilor, a modului cum se efectuează remanierile ș.a.Acțiunea de masă a sindicatelor clujene, de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, de combustibil și energie, se înscrie în preocupările generale ale oamenilor muncii de a traduce în viață indicațiile conducerii partidului privind gospodărirea cu maximă eficiență a resurselor țării, acțiune care în anul viitor se va solda cu noi efecte pozitive în creșterea economiei naționale.
Alexandru MUREȘANcorespondentul „Scînteii"

In perioada 5-12 ianuarie 1977

Recensămintul animalelor domesticeDezvoltarea creșterii animalelor și a producției animaliere constituie un factor de seamă în cadrul măsurilor menite să asigure ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii din țara noastră. Pentru fundamentarea științifică a măsurilor tehnico-organizatorice privind dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere în următorii ani, în conformitate cu Directivele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român cu privire la planul cincinal 1976—1980 și cu liniile directoare ale dezvoltării economico- sociale a României în perioada 1981—1990, apare necesitatea obținerii unor informații mai detaliate cu privire la structura, caracteristicile și potențialul de producție al șepte- lului nostru.în acest scop — potrivit hotărîrii Plenarei Comitetului Central al partidului din 14 aprilie și Decretului Consiliului de Stat nr. 146 din 11 iunie anul acesta — la începutul anului 1977 se va efectua recenșă- mîhtul animalelor domestice pe în

treg teritoriul țării. Recensămintul va începe în ziua de 5 ianuarie 1977, ora 8, și va dura pînă la 12 ianuarie. Potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat, recensămintul va cuprinde efectivul de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări, iepuri de casă, familii de "lbine, existent la data de 5 ianuar 1977 în unitățile socialiste și gospodăriile populației. Concomitent cu înregistrarea numerică a efectivelor de animale, se va face și recensămintul pe rase al animalelor de reproducție.Pentru buna desfășurare a operațiilor de recenzare a animalelor, sprijinul acordat de populație, de crescătorii de animale de toate categoriile, are o importanță deosebită. De aceea, este necesar ca toți deținătorii de animale din speciile și categoriile recenzate să primească cu încredere și solicitudine personalul ce efectuează recensămintul, să declare cu exactitate numărul de animale pe care-1 au și să înlesnească identificarea acestora la fața locului.
Rezultate, experiențe, precizări din

JUDEȚE cu planul 
anual Îndeplinit

SIBIU:
Prin creșterea productivității muncii 
•1,3 miliarde lei producție suplimentară
• Un cîștig net de 17 zile
• Ponderea produselor noișireproiectate 

-18 la sută
* yy*  < Raportînd conducerii partidului îndeplinirea planului anual la producția marfă pe 1976, oamenii muncii — români, germani, maghiari — din industria județului Sibiu se angajează totodată să realizeze pînă la sfirșitul lunii decembrie o producție suplimentară de 1,3 miliarde lei. în ce se concretizează acest spor ? 800 autobasculante, 3 500 tone acid sulfuric, 2 100 mc cherestea, confecții textile în valoare de 30 milioane lei, 377 mii mp țesături din lină și mătase, 210 mii mp geamuri, produse zaharoase în valoare de 14 milioane lei ș.a. Urmărind structura producției livrate suplimentar în acest an observăm că ea cuprinde produse ale industriilor constructoare de mașini, chimică, ușoară și alimentară, ex-

Lună de lună, în acest an, colectivul întreprinderii „Automatica" din Capitală a obținut rezultate de prestigiu în întrecerea socialistă, iar obligațiile contractuale față de beneficiari au fost integral onorate. „Secretul" acestor realizări nu este decît preocuparea insistentă a tuturor angajaților, muncitori, specialiști, cadre de conducere pentru îndeplinirea ritmică a indicatorilor de plan, un accent deosebit punîndu-se pe asigurarea unei productivități a muncii cit mai ridicate. Dintre sutele de muncitori harnici și pricepuți ai acestui colectiv prezentăm astăzi cițiva fruntași în

Întrecere (de la stingă la dreapta) : Virginia Bătăto- rescu, Bazil Ciungan, Elena Cantea, Eugen Mihâescu și George Hainagiu. După cum lucrează ei și tovarășii lor de muncă în aceste zile de decembrie se poate aprecia că, pînă la sfirșitul anului, buchetul de realizări al întreprinderii va fi întregit cu noi și noi succese, care, potrivit angajamentului lor, se vor concretiza într-o producție-marfă suplimentară prevederilor de plan cu circa 20 milioane lei. (C. Corneliu).Foto : S. Cristian
LE VA PRODUCE PĂMÎNTUl DEGRADAT,

TOVARĂȘE PRIMAR?Anul viitor, cooperativa agricolă din comuna Dor Mărunt, județul Ialomița, va avea amenajată pentru irigații întreaga suprafață de teren. Pentru a se folosi aceste condiții, în vederea obținerii unor recolte mari, au fost făcute pregătiri intense. Astfel, s-au executat arături la 40 cm cu scopul de a se afina stratul fertil, s-a nivelat întreaga suprafață, s-au aplicat și continuă să se administreze mari cantități de îngrășăminte naturale și chimice.Eforturile care au fost făcute în vederea extinderii irigațiilor trebuie să fie însoțite de preocuparea pentru buna gospodărire a pămîntului. Or, în această privință, la Dor Mărunt se constată unele neajunsuri. Și iată despre ce este vorba. T.C.I.F.-3 București (șantierul de irigații Dor Mărunt), încâlcind prevederile Legii fondului funciar, nu s-a ingrijit să redea, scos col rilor ții.predare a terenului în aceste condiții este 30 decembrie 1976. Ba, mai mult, se poate afirma că pămîntul a fost degradat cu bună știință de constructor, fără ca cei în drept să intervină. Să vedem ce spun actele. Citim într-un proces-verbal : „Pe terenul cooperativei agricole Dor Mărunt, canalul CA» are o lungime de 6 430 de metri. Fiind construit în rambleu, au fost făcute gropi de împrumut cu o lățime medie de 60 metri pe partea dreaptă și 30 metri pe stingă, rezul- tînd 57,87 ha gropi, supuse infiltrațiilor din canal". Aflăm, de asemenea, că în această situație mai sint șl alte suprafețe. însumînd 116,55 ha, dar care figurează ca redate în circuitul agricol, deși nu pot fi cultivate (procesul-verbal din 13 septembrie 1976. Semnează delegatul O.C.O.T. Ialomița, președintele și inginerul șef al cooperativei agricole Dor Mărunt).Se apreciază însă că, în fapt, risipa de pămînt ar fi mult mai mare. împreună cu inginerul șef al cooperativei, cu, mergem de-a lungul canalului. Peste tot — bălți, mormane de pămînt fertil amestecat cu lut. culturi inundate, gropi, moloz, materiale de construcții risipite, dale din beton armat, ciment pietrificat etc. „Vom nivela și vom aduce la loc stratul fertil" — ne asigură tehnicianul G. Za- haria. Intenție bună, dar, din păcate, ea nu va putea fi finalizată întrucât, după decopertare, pămîntul fertil, în loc să fie depozitat separat, ca apoi să fie reașezat în poziția inițială, a fost folosit la executarea ram- bleurilor canalului în amestec cu pă- mintul din gropile de împrumut. Ca urmare, mii de metri cubi de cernoziom a fost distrus.Discutăm cu tovarășul Ștefan Jia- nu, primarul comunei, învestit prin lege să vegheze și să ia măsuri pentru evitarea deteriorării terenului și Mncționarea celor vinovați. „Au fost

pe aici și au văzut șantierul delegați de la Departamentul îmbunătățirilor Funciare, de la direcția agricolă județeană — spunea și un diriginte de la județ — Nicolae de cooperatori, cu mărească calitatea mulțumit să semneze hîrjii și nu a luat nici o măsură". După cum prevede legea, primăria putea aplica amenzi sau sesiza organele superi-

primarul. Există șantier trimis de Călin — și plătit misiunea să ur- lucrărilor. El s-a
pe seamadiminuarea investițiile, financiare au

cu,

în starea inițială, terenul temporar din circuitul agri- cu prilejul executării lucră- de amenajări pentru iriga- Menționăm că termenul de

într-o comună din 
Bărăgan: Cînd încălcări 
ale legii sînt privite 

cu indulgență

Petru Mărcules-

OȘENII, LA LOCUL LOR DE MUNCĂ
Zgîrciți la vorbă, IutiOșanul este zgîrcit la vorbă, dar harnic la muncă. El și-a păstrat peste milenii nealterate datinile și portul, talentul și îndemînarea. Calități care ni se relevă cu pregnanță, atunci cînd îl vizităm la el acasă, la locul său de muncă — care acum nu mai este doar cimpul sau pădurea, ci a căpătat un profil industrial. Se numește întreprinderea integrată Oaș.— Pe ma că ultimul determinat mutații sociale de ne- ' la aIn pe ne

de in și cînepă Negrești-drept cuvînt se poate afir- întreprinderea, înălțată în deceniu în Țara Oașului a

milioane lei, în peste 28
la faptă

ploatării lemnului, adică din toate ramurile care definesc profilul industrial de azi al județului Sibiu.Sînt fapte care demonstrează cu claritate că în întrecerea socialistă din primul an al cincinalului sibienii s-au angajat cu toate forțele, îndeplinirea sarcinilor de plan devenind o cauză a tuturor. Colectivele munr citorești de la întreprinderea mecanică din Mîrșa, întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Copșa Mică, întreprinderea mecanică, întreprinderea viei și vinului, „Drapelul roșu", „13 Decembrie", „Flaro" din Sibiu, întreprinderea de sticlărie din Avrig, „Textila" din Cis- nădie se numără printre cele 30 de unități economice care, onorîndu-și în avans sarcinile planului pe 1976, au contribuit din plin la realizarea unui succes deosebit pe ansamblul județului.Care sînt factorii care au contribuit decisiv la această izbîndă ?— în primul rînd, am început anul economic 1976 avînd asigurată o bună pregătire a producției, ne spune tovarășul loan Inceu, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc. Aceasta a permis organizarea judicioasă a fabricației în majoritatea întreprinderilor din județ, concretizată în realizarea constantă, decadă cu decadă, lună de lună a producției planificate și a angajamentelor asumate în întrecere. Astfel, sporurile înregistrate în majoritatea unităților nu au mai fost risipite de nerealizările altora. în al doilea rînd, cincinalul revoluției teh- nico-științifice, înscriindu-se sub semnul accentuării laturilor calitative ale producției, stabilește pentru județul nostru un spor de producție de aproape 8 miliarde lei, ceea ce situează Sibiul printre județele cu sarcini mari, care se cer realizate in principal pe seama creșterii productivității muncii. Transpunerea in practică a programelor special întocmite în acest sens, în fiecare unitate, are o contribuție decisivă la realizarea, în acest an, a unei producții suplimentare de 1,3 miliarde lei, din care 82 la sută se obține pe seama creșterii productivității muncii.Oamenii muncii din industria si- biană sînt ferm hotărîți să pună în valoare rezervele de care dispun în vederea perfecționării pe multiple planuri a activității productive. Iată citeva secvențe semnificative care ilustrează acest proces dinamic :• întreprinderea mecanică din Sibiu livrează beneficiarilor din industria chimică diverse utilaje complexe pentru prelucrarea poiietilenei de joasă densitate și polipropilenei. Ponderea produselor noi in valoarea producției realizate in acest an se ridică la 30 la sută.
0 La întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Sibiu se aplică un studiu privind definitivarea montajului în flux tehnologic, care conduce la obținerea unui spor de pină la 7 000 motoferăstraie pe aceleași suprafețe.
0 La întreprinderea „Balanța" noua linie de vopsire automată asigură o creștere de peste 3 ori a productivității muncii, într-un loc „îngust" al întreprinderii.O atenție deosebită au acordat șl acordă colectivele unităților sibiene ridicării nivelului tehnic calității producției. Iar obținute sint pe măsura priceperii recunoscute a Ponderea produselor noi tate in ansamblul producției realizate in acest an reprezintă 18 la sută. Promovarea tehnicii noi merge mină în mină cu economicitatea, 250 tone laminate, 25 mii tone combustibil convențional, 5 500 MWh energie e- lectrică, 1 000 tone combustibili lichizi sint consemnate în contul economiilor din acest an.

ție suplimentară de 22 care se va concretiza tone fire groase, aproape o jumătate de milion mp de țesături groase și 350 000 saci textili. Și aceasta în condițiile reducerii cu circa 300 000 lei a cheltuielilor de fabricație.în sectoarele de producție atrag plăcut atenția concentrarea, stăpi- nirea de sine, hărnicia și îndemi- narea cu care oamenii mînuiesc mașinile, aplică tehnologiile complexe prin care fuioarele de in și cînepă, firele de polipropilenă se transformă în țesături trainice.— Aveți șansa de a vedea la lucru oamenii din schimbul C care, în întrecerea socialistă, se situează pînă acum pe primul loc — ține să precizeze însoțitorul nostru, maistrul Andrei Oegaș, secretarul comitetului de partid. De altfel, la noi, întrecerea între schimburi este deosebit de susținută. în așa fel incit diferențele în realizări sînt mici.— Cum s-a reușit o astfel de mobilizare în întrecere ?— Am organizat schimburile în funcție de localitățile aflate pe o anumită rută, datorită dificultăților de asigurare a mijloacelor de transport. Astfel, schimbul A cuprinde mai ales muncitorii din localitățile Vama și Orașu-Nou, schimbul B din Bixad și Negrești, iar schimbul C din Certeze-Huta. Cu timpul a devenit o problemă de ambiție ca fiecare schimb să dovedească in producție că este mai bun. în plus, la inițiativa comitetului de partid, a sindicatului, s-au desfășurat o serie de acțiuni cul

turale și profesionale în sprijinul atit aj producției, cit și al vieții locuitorilor în comunele de provin lucrătorii noștri.Nedeprinși să vorbească despre ei, despre ceea ce au pină acum, interlocutorii noștri — muncitori sau specialiști din întreprindere — ne-au relatat îndeosebi despre planurile lor de viitor. Bunăoară, am aflat că in adunările de partid și de sindicat s-a hotă- rît ca în luna decembrie să se lucreze cel puțin la nivelul de producție și de productivitate prevăzut pentru primele trei luni din anul viitor, pentru ca trecerea Ia noile sarcini de plan să se facă fără salturi. Totodată, s-au luat măsuri pentru asigurarea materială a producției, pentru revizuirea utilajelor, organizarea superioară a fabricației, corespunzător condițiilor prevăzute în plan. Mai mult, se elaborează „strategia" activității în condițiile dezvoltării fabricației, care, în esență, va asigura diversificarea sortimentelor, orientarea producției spre realizarea pînzei fine din in și cînepă, precum și a altor țesături din materiale sintetice.Fără îndoială că, așa cum a dovedit-o pînă acum, acest tînăr colectiv muncitoresc din Oaș va ridica realizările sale pe noi trepte, contribuind nemijlocit la progresul rapid al vieții economico-sociale pe aceste meleaguri.
Corneliu CARLAN

undemult făcut

bănuit in acest ținut, l-a trezit viața industrială, la civilizație, creat conștiința muncitorească rindul oamenilor care locuiesc aceste meleaguri — a ținut să spună, îndată după ce am făcut cunoștință, tovarășul loan China, directorul întreprinderii.— Cu ce argumente vă susțineți afirmația ?— înainte de a se construi această întreprindere, oșenii mergeau prin toate colțurile țării să caute de lucru. Oșencele rămîneau cu gospodăria. Cînd s-a pus problema construirii fabricii, nu întîmplător s-a ales o ramură textilă. în care tradițiile erau deosebit de puternice în aceste locuri. Saltul de la războiul de țesut din casă la utilajele moderne aflate în dotarea întreprinderii nu s-a făcut lesne. La început, unii muncitori s-au speriat de ritmul mașinilor, nu erau obișnuiți cil programul de lucru. Au fost multe necazuri cu disciplina, unii au abandonat, alții însă, cei mai multi, au rămas și au format un colectiv de nădejde.Și în pune la sebit de• Din pleacă decît cei care merg să-și satisfacă stagiul militar. A fi primit în rindul colectivului din fabrică reprezintă un eveniment deosebit în viața fiecărui nou angajat.• Din totalul angajaților, o treime sînt membri de partid, iar două treimi sînt uteciști. Deci oameni cu o înaltă conștiință politică și profesională.• Pentru lucrătorii întreprinderii s-au construit și dat în folosință circa 200 de apartamente, un că- min-creșă cu 280 de locuri, o cantină modernă cu 300 de locuri.• în acest an, planul a fost îndeplinit cu o lună mai devreme, in exclusivitate pe seama creșterii productivității muncii. Pînă la sfirșitul anului se va obține o produc-

se refacă Izolarea, s-a recurs la o soluție costisitoare : au fost săpate noi canale, cu alte degradări de terenuri. Și toate acestea cooperativei.Pămînt deteriorat, deci producției, cheltuieli cu Toate înseamnă eforturimari pentru cooperativă. Cum controlat cei însărcinați cu folosirea fondurilor calitatea lucrărilor executate ? Referitor la această situație, tovarășul Grigoriță Popescu, de la filiala din Călărași a Băncii agricole a județului Ialomița, ne-a declarat : „Banca agricolă din județul Ilfov finanțează lucrările pe baza situațiilor întocmite de constructor, vizate de președinte și contabilul șef al cooperativei și dirigintele de șantier, dar nu controlează modul cum au fost executate pentru că... sistemul e în alt județ. La rîndu-i. Banca agricolă din Ialomița plătește, dar nu controlează pentru că lucrările sînt finanțate de Ilfov".După cum se vede, vizele, ștampilele, procesele-verbale, angajamentele, ședințele nu lipsesc. Dar cei care aveau obligația să vegheze Ia apărarea fondului funciar făcut datoria. Așa cum Legea privind principalele ale consiliilor populare în agriculturii, comitetele controlează și poartă pentru ca scoaterea din circuitul a gricol a terenurilor să se facă numai în condițiile prevăzute de lege, iar redarea în circuitul agricol a suprafețelor de teren scoase temporar să se facă la termenul stabilit. Iată de ce se impune de urgență intervenția atit a organelor de resort centrale și județene, cit și a consiliului popular comunal. Pămîntul mănos al Bărăganului trebuie gospodărit cu cea mai mare grijă și răspundere.
Lucian C1UBOTARU corespondentul „Scînteii"

și creșterii rezultatele hărniciei și sibienilor. și reproiec-

continuare, directorul ne dispoziție cîteva date deo- grăitoare : întreprindere, de fapt, nu

loc să

CE OAMENI!OAMENI. DAR
420 de(Urmare din pag. I)

oare. Nu a făcut nimic. Primarul a- firmă că problema a fost discutată în ședințe de comandament, unde s-ar fi stabilit măsuri, dar aplicarea lor s-a amînat de la o ședință la alta, pînă s-a ajuns la situația a- mintită.Sînt și alte căi prin care se risipește pămîntul. Paralel cu canalul principal, la nici 100 de metri, a fost trasat un canal de desecare care încadrează o fișie de teren străbătută de o rețea de stîlpi pentru transportul energiei electrice și devenită astfel inutilizabilă pentru agricultură. După informațiile primite de la tov. Iosif Boeriu, director adjunct la direcția agricolă, desecarea n-a fost prevăzută în proiectul inițial. „Lucrarea a fost determinată de execuția necorespunzătoare a canalelor de irigații. Ele nu au fost izolate cum trebuie și de aceea apa se infiltrează din canale pe culturi". Dar
rut, i-a durut. De îndrăznit, au îndrăznit.Sub flacăra brenerului minuit de Lupănescu, șuruburile cad unul după altul, parcă mitraliate. La al 200-lea, pielea palmelor începe să fie bășicată de arsuri. cu toată grosimea mănușilor de protecție.Marian, Chincea. Nemeti, Crețu, Vahter, Pop demontează ciuperca tone.Podarul o ridică ca un chirurg.Imediat, e lăsat pe _ incendiară un capac-blin- daj de azbest.Inginerul dictează bas-

de 8precisgaura

cularea cuptorului. Iul lichid se deplasează inductorul bun.Din nou sudorul decapitat șuruburi concurs de talere, ori cite o sută cincizeci. I se aprinde salopeta. Fără urmări.Din nou podulCit a trecut ? miliile știu. Aici ginerul și șeful mai măsoară timpul în ore. minute și secunde ; ceilalți — în etape, manevre și șuruburi.In orice caz, urmează șlefuirea gurilor de inductor care, tehnologic, e necesar să dureze o zi și jumătate. O fac șamotorii. In-

are ca la De două
rulant.Poate fa- numai in- de echipă

nu și-au stabilește atribuții domeniul executive răspunderea

tre timp se pregătesc inductorii de rezervă, fiind aduși la o temperatură a- propiată de cea din cuptor.Șeful de echipă Gheor- ghe Bărbuș profită de răgaz și dirijează antrenamente cu inductori reci. E necesar să se ajungă la timpul de 7 minute, înșurubarea să se facă perfect sincronizat, cu răsucire e- xactă, același număr de grade in exact același interval, simultan. Un exercițiu, două, trei, zece, cincisprezece...

în a veștile Nemeti sint îngrijiți de o vecină ; soția lui Mociran s-a resemnat deocamdată în ce privește concediul ; familia lui Chincea a fost liniștită de muncitorul pensionar Ion Cetățean III, Erou al Muncii Socialiste, primul din afara perimetrului întreprinderii băi- mărene care a înțeles încordarea eroică a celor dinăuntru. Mai nostimă e situația inginerului Nistor: te consola la gindul că, in

treia zi, așa arătau de acasă : copiii lui locul lui, va fi mers soția Ia storsul strugurilor ; dar Melania Nistor, șef de laborator C.T.C. la „Agro- fruct", rămăsese la rîndu-i la post pentru o solicitare deosebită, in nădejdea de treburile familiei va îngriji bărbatul.Lăcătușii părăsesc nou cămăruța care le-a în aceste zile și nopți major, sufragerie și „ațipi- tor" (nu poți să spui că a servit la dormit). O părăsesc deoarece în lupta cu timpul a venit din nou rîn-

că sedin fost stat

dul lor. Alt asalt. Se face etanșeizarea gurilor cu cronometru! în mină. Primul nou inductor, pregătit mecanic și termic, își ocupă locul. Oboseala începe să-și spună cuvîntul : oamenii vorbesc mai tare, au vocile mai groase, ca după chef. Teama unei mici erori, care să năruie totul, e mai cumplită decît la început. „Cu calm, băieți, un-doi, un-doi, ca la canotaj".Șase oameni string perfect simultan șase șuru-

buri. Durează exact secunde.Se montează arzătoarele. E necesar să se aștepte încă 48 de ore. Se bat dopurile. Se basculează cuptorul în poziție normală. Se repetă în condiții de funcționare supravegheată încercarea noilor inductori. Sînt conectați definitiv. Se așteaptă alte opt ore. Se șarjează la rece. Se montează ciuperca. Se privesc unul pe altul și nu le vine să creadă. încearcă să-și strîngă mîinile, dar iși a- propie cu greu cîte un braț de umărul sau obrazul celuilalt, atingîndu-se cu mișcări lănte.

Nicolae BRUJAN 
Dan CONSTANTIN

Au trecut cinci zile ți cinci nopți.Sint cu cinci zile și cinci nopți mai bătrîni, mai osteniți, cu bărbi țepoase de cinci zile, cu pleoape tumefiate de cinci nopți.Se primesc felicitări pentru calitatea șarjei.Se zîmbește cu greutate. Flore Chincea se uită la Șocancii cei noi. Au rămas cu tălpile complet arse.Se iese pe poarta uzinei, spre universul al marilor sonale.De cinci de casă.De cinciDe cinci fiși.
parfumat nimicuri per-ori mai dorniciori mai bărbați, ori mai ei in-
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„ȘOIMII PATRIEI" ■ 
organizația celei mai tinere 

generafii a tăriiCreșterea, educarea și formarea tinerei generații pentru muncă și viață se situează, in țara noastră, între preocupările de frunte ale partidului și statului, ale întregii societăți so- I cialiste. în contextul îmbunătățirii activității educative în școlile de toate gradele, ca o măsură deosebit de importantă pentru educarea patriotică și revoluționară a tinerei generații — înscrisă în Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congre- I sului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative — a fost prevăzută înființarea organizației Șoimii patriei, organizație de rnasă a copiilor preșcolari și școlari, in virstă de 4—7 ani.Concepută ca o formă de activitate socială a copiilor, organizația va acționa, împreună cu grădinița și școala, pentru consolidarea cunoștințelor și deprinderilor dobindite in procesul instructiv-educativ. Faptul că. în prezent, peste 70 la sută din copiii de 3—5 ani sînt cuprinși în cele peste 13 500 de grădinițe din mediul urban și rural, că din totalul copiilor în vîrstă de 5 ani 93 la sută frecventează grădinița, iar întreaga promoție a copiilor de 6 ani învață în clasa I a ciclului primar, atestă posibilitatea largă de cuprindere a copiilor, de la cea mai fragedă vîrstă, în amplul proces de educare patriotică, revoluționară, socialistă, prin muncă și pentru muncă. Sarcina de a îndruma activitatea Șoimilor patriei este încredințată de partid organizației pionierilor, îndeplinirea sa fiind stimulată de apropierea de vîrstă. de experiența pozitivă acumulată pină acum in organizarea unor activități educative comune, de dorința pionierilor de a-i ajuta pe colegii lor mai mici să se familiarizeze cu cerințele muncii școlare, cu activitatea obștească.Două sînt coordonatele principale sub semnul cărora se va desfășura activitatea organizației : accesibilitatea acțiunilor, determinată de virsta membrilor săi : 4—7 ani, și o mare diversitate de manifestări educative ce pot fi inițiate cu copii la această virstă de maximă receptivitate, sensibilitate. dorință de acțiune. Ceea ce înseamnă că principiile etice și educative ale societății noastre, înaltele idealuri ale socialismului și comunismului iși vor găsi, prin modalități specifice, accesibile — cîntecul și jocul, activitatea creatoare și acțiunile de muncă patriotică, recreația și sportul în aer liber — drumul spre mintea și inima copiilor, Ie vor înaripa fantezia, de- terminîndu-le conduita. In vederea obișnuirii copiilor, încă de la această virstă, cu munca și îndeplinirea unor atribuții gospodărești, organizația va antrena toți copiii să participe, după puterile lor, la acțiuni de înfrumusețare a sălilor de clasă, grădinițelor și școlilor, la îngrijirea spațiilor de joacă, Ia activități practice pe parcelele
Acorduri
Ia „datarea României"

fi- nu- an- „23

«Teatrul Național din București și Comitetul sindical al U- zinei „23 August" vă invită să luați parte, in sala mare, la spectacolul Acorduri la „Cintarea României", prezentat în cadrul Festivalului „Cintarea României"». Această invitație a fost adresată, cum era și resc, unui mare măr de spectatori, gaj ați ai Uzinei August".In seara premierei, spațioasele și elegantele foaiere ale Teatrului Național erau luminate „a giorno". Spectatorii erau in ținută festivă. înțelegeai, din ambiantă, că această premieră — pregătită cu dăruire de profesioniști, cu multă muncă, mari eforturi șl reală plăcere de amatori — se bucura de a- ceeași stimă și același interes ca orice altă premieră a teatrului din centrul Capitalei. Spectatorii e- rau deosebit de doritori să-și urmărească colegii în compania unor apreciați actori ai primei scene a tării.Răspunzînd așteptărilor lor. Naționalul bucureștean a mobili-

zat, pentru această semnificativă întîlnire, actori ai săi de primă mărime precum Radu Bcligan și Silvia Po- povici, unii dintre cei mai buni recitatori ai săi ca Adela Mărculescu, Elena Sereda. Traian Stănescu, George Paul Avram, Catița Ispas, Florina Cercel, Olga Delia Ma- teescu, Emil Lip- tac, Răducu Ițcuș, Do- rel Iacobescu. Evocind „Epopeea națională" ei au închinat un vibrant omagiu partidului și patriei socialiste. înconjurat de copii, „a- matori" vizibil atrași de mirajul scenei, de jocul reflectoarelor, Grigore Nagacevschl a reînviat o pagină din „Amintiri din copilărie".Ca într-o mare sărbătoare populară a artei destinată maselor cît mai largi, la această manifestare au participat : corul mixt al Uzinei „23 August", dirijat de Armand Ghedoian, care a interpretat. printre altele. Imnul uzinei. Mircea Neagu, ția de muzică condusă de Stan, care a printre soliști rin Piersic și ria Popa, orchestra de
de forma- ușoară. Istrate inclus pe Hope Ma-

• MUREȘ. Cea de-a 6-a ediție a manifestărilor cultural-educative desfășurate sub genericul „Pe Mureș și pe Tirnave", a debutat în județ printr-o largă participare de masă. Sînt programate, între altele, „Zilele cărții social-politice", „Decada muzeelor județului Mureș", „Zilele științei la sate". 
• GORJ. „Sub flamura partidului, creștem odată cu țara" — este genericul concursului cultural-artistic la care au luat parte formațiile școlilor generale și liceelor din municipiul Tîrgu Jiu în cadrul etapei de masă a Festivalului „Cintarea României". Instructorii caselor de cultură din Gorj au participat, la Țicleni, la un schimb de experiență pe tema : „Dansul tematic — expresie a realităților zilelor noastre". O sesiune de comunicări cu titlul „Meșteșugurile în Gorj și transmiterea lor la generațiile viitoare", a fost organizată recent la cooperativa „Arta casnică" din Tis- mana. o V RANCE A. In mai multe localități ale județului au avut loc simpozioane cu temele : „Independența de stat și viața poporului coala din 1907, rabil al luptelor nia". Bibliotecile comunale au organizat concursul gen „Cine știe cîștigă" cu tema „Independența — ideal de veacuri al poporului român". La Casa de cultură a sindicatelor din Focșani s-a deschis o expoziție de grafică militantă. In 

semnificația sa în român", și „Răs- eveniment memo- sociale din Româ-

din curțile grădinițelor, In microco- operativele agricole școlare, la acțiuni de autoservire. Educația patriotică, socialistă, în spiritul dragostei față de patrie, partid și popor, in spiritul umanismului revoluționar se va realiza prin vizite la muzee și monumente istorice, la locul de muncă al părinților, învățarea unor cin- tece, poezii și povestiri cu conținut patriotic, aniversarea unor momente reprezentative din istoria patriei și poporului nostru, vizionarea unor filme, diafilme și diapozitive, prin numeroase alte acțiuni menite să-i ajute pe cei mai mici cetățeni să cunoască aspecte ale politicii partidului și statului nostru, tradițiile de luptă ale clasei muncitoare și partidului comunist, realizările obținute de poporul nostru în edificarea socialistă a patriei. Acțiuni menite, totodată, să faciliteze procesul de înțelegere, consolidare și respectare a regulilor de comportare și să cultive preșcolarilor și școlarilor spiritul de ordine și disciplină, cinstea, hărnicia, respectul față de cei mai în vîrstă și față de colegi, calitățile morale proprii omului societății noastre socialiste.Este, fără îndoială, o activitate educativă amplă, complexă, ce se cere îndeplinită, cu competență, pasiune, dăruire și înaltă răspundere socială, de educatoare și învățători, de activiști ai organizației pionierilor, îndrumați și ajutați îndeaproape de organele și organizațiile de partid. O activitate educativă la care sînt chemate să participe toate forțele, spirituale ale societății noastre. Este semnificativă, in acest sens, cooptarea în Comisia pentru îndrumarea activității organizației Șoimii patriei din cadrul Consiliului Național al Organizației Pionierilor, cit și în comisiile județene, municipale, orășenești și comunale — ce se constituie in această perioadă — a reprezentanților școlii și organizațiilor de tineret, organizațiilor de masă și obștești, așezămintelor de cultură, uniunilor de creație, a părinților și specialiștilor din diferite domenii de activitate, a pedagogilor și psihologilor. După cum este demnă de semnalat și grija cu care aceste comisii pun jaloanele activității viitoare a tinerei organizații. S-a prevăzut, astfel, ca Regulamentul organizației Șoimii patriei, celelalte documente care reglementează activitatea organizației să fie definitivate, pentru anul școlar 1977— 1978, după analiza, dezbaterea și aplicarea experimentală în acest an școlar. Se vor iniția, de asemenea, dezbateri, schimburi de experiență pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor care vor lucra cu copiii, va fi stimulată, prin diferite modalități, creația literar-artistică destinată copiilor, producția de jucării și alte materiale didactice necesare preșcolarilor și școlarilor claselor I, educării lor în spiritul telurilor nobile ale organizației Șoimii patriei.
Florica DINULESCU

muzică populară și echipa de dansuri.Printre momentele cele mai importante ale manifestării s-au numărat : prezentarea unui fragment din „Apus de soare" de Barbu Ștefănescu De- Iavrancea cu Nicolae Grigore Bălănescu in rolul lui Ștefan ce] Mare și. alături de această pagină antologică a dramei istorice, alături de acest element al tradiției culte — un element de noutate datorat amatorilor : „Dansul muncii și al tinereții" (instructor Vasile Toabă), care a impresionat prin expresivitatea plastică cu care evoca tensiunea și ritmul activității constructive, prin vigoarea sa mobilizatoare.Pregătit cu mari t cu mari < osebi de tori, în liber, spectacolul A- corduri Ia „Cința- rea României" (regia Victor Moldovan și George Ulmeni) se înscrie ca o manifestare reușită, cu reale virtuți de modelare a unor conștiințe înaintate.

t îndelung, strădanii și emoții, înde- către ama- timpul lor

N. S.

comuna Năruja a avut loc simpozionul „Etnografia vrînceană și specificul ei“. • VASLUI. „Laudă muncii". Sub acest generic brigada cultural-științifică și artiștii ama- tofi de la Casa de cultură orășenească Huși au participat la o în- tilnire cu muncitorii fruntași la Întreprinderea de încălțăminte „Hu- șana". • CARAȘ-SEVERIN. Locuitorii cartierului Doman aparținînd municipiului Reșița și cei ai comunelor Glîmboca și Bucoșnița au sărbătorit, prin adunări populare, spectacole cultural-artistlce și în-
CARNET CULTURAL

tîlniri ale fiilor satelor 200 de ani de activitate școlară în limba română atestată documentar în aceste așezări. „Atheneum" este genericul primului program editat de cenaclul cu același nume al tineretului reșițean care. iși propune, între altele, să contribuie la popularizarea mai largă a creației literare și artistice a tinerilor muncitori, ingineri și tehnicieni, elevi, pionieri și studenți din Cetatea de foc. o SUCEAVA. Teatrul de păpuși „Vasiiache" din Botoșani a prezen- . tat, în premieră, „Micul dorobanț" de Toma Biolan. piesă care evocă momente ale războiului de independență. La Dorohoi a avut loc un schimb de experiență între Uni

Cronica zilei
Sosirea unei delegații 

economice siriene. Joi au sosit în Capitală Mahmoud Toujar, adjunct al ministrului pentru barajul de pe Eufrat, și Nader Naboulsi, adjunct al ministrului petrolului și resurselor minerale, care. în fruntea unei delegații de experți, vor participa la lucrările pregătitoare ale sesiunii Comisiei mixte guvernamentale româno-slriene de cooperare economică, științifică și tehnică. La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, loan Bogdan, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, de alte persoane oficiale. Erau prezenți membri ai Ambasadei Siriei la București.
Telegramâ. Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis lui Kurt Waldheim o telegramă de felicitare cu prilejul reîn- vestirii sale în funcția de secretar general al O.N.U.
Ajlltor. Societatea de Cruce Roșie din Republica Socialistă România a trimis Crucii Roșii din R. D. Madagascar un ajutor compus din corturi, paturi pliante și pături, pentru a veni în sprijinul populației sinistrate în urma unor cicloane care au afectat această țară.

*Peste cîteva zile vom înregistra o apariție inedită în librăriile din întreaga țară : este vorba de manualul experimental „Primii pași în circu- • lația rutieră", destinat elevilor din clasele I—IV. volum editat într-un tiraj de 100 000 de exemplare. Ia care se vor adăuga alte 100 000 în anul 1977. Manualul, a cărui apariție se înscrie în contextul prevederilor planului de măsuri pentru intensificarea activității de educație rutieră a preșcolarilor, școlarilor și tineretului, elaborat de Ministerul Educației și Invățămîntului. Ministerul de Interne, C.C. al U.T.C. și C.N.O.P., conține lecții, aplicații practice, bogat ilustrate, însumînd regulile de circulație pentru pietoni, adecvate comportării copiilor.Lucrarea deschide un ciclu de alte trei manuale pe aceeași temă ce vor fi incluse în programa școlară a claselor I—XII și a căror apariție se va încheia la sfîrșitul anului 1977.

99

A apărut;

VIITORUL SOCIAL* * *4

drepturi a unei a treia coordonate temporale, trecutul. „Nu s-a acordat totdeauna atenția cuvenită abordării temelor majore ale trecutului și prezentului nostru revoluționar", spunea, în expunerea sa. tovarășul Nicolae Ceaușescu, indicînd necesitatea de a promova opere cultivînd „recunoștința și prețuirea față de strămoșii care, cu sacrificii și jertfe uriașe, au apărat ființa națională a poporului, au purtat steagul luptei pentru libertate și neatirnare. pentru dreptate națională și socială." In această per
versitatea cultural-științifică locală și cea din municipiul Suceava pe tema organizării și planificării acțiunilor din cadrul etapei de masă a Festivalului „Cintarea României".
• TIMIȘ. Peste 500 de lucrători din unitățile de desfacere și de prestații către populație din municipiul Timișoara au luat parte la dezbaterile din cadrul simpozionului pe tema „Atitudinea înaintată față de muncă și avutul obștesc — criteriu principal de apreciere a profilului moral al omului nou", găzduit de clubul C.F.R. • BRA
ȘOV. Municipiul Brașov a găzduit, timp de două zile, prima ediție a festivalului filmului de amatori, care s-a impus prin diversitatea de genuri abordate — de la pelicula privind normele de protecția muncii, la filmul pe teme de etică și cel ilustrind obiceiuri sau datini din diferite zone folclorice ale județului. • IAȘI. La Deleni a avut loc o reușită manifestare folclorică organizată de comitetul județean de cultură și educație socialistă, prin centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. Concepută sub forma unui festival folcloric local, manifestarea a pus în valoare creația populară prin descoperirea de noi lucrări folclorice de către cercetători în domeniu trimiși din centrul universitar Iași, muzeografi, activiști și animatori culturali locali.

CÎȘTIGURILE TRAGERIIEXTRAGEREA I : Cat. 1 : 2 variante 10% (autoturisme Dacia 1300) ; cat. 2 : 2,35 a 18 700 lei ; cat. 3 : 9 a4 833 lei ; cat. 4 : 18,80 a 2 338 lei ; cat. 5 : 112,45 a 391 lei ; cat. 6 : 229,10 a 192 lei.
Report la categoria 1 : 100 917 lei.

nr. 4/1976în deschidere, revista publică articolele : „Trăsături caracteristice ale procesului de modernizare a economiei noastre naționale in perioada 1976—1980" de Roman Moldovan, „O amplă și complexă investigare socială. Recensămîntul populației și al locuințelor" de Ion Marinescu, „Suveranitatea și independența națională, cadru fundamental al desfășurării raporturilor dintre state in epoca actuală" de Victor Duculescu, „Democratizarea relațiilor internaționale, cerință legică a progresului" de Marin Voiculescu și „România la centenarul independenței sale de stat" de Gheorghe Ioniță.Rubrica „Cercetarea sociologică și practica socială" cuprinde articolele „Aspecte ale imaginii populației pre centrul orașului București", mensiunile navetismului în Balș". „Factori ai direcționăriivilor spre liceele industriale" și „Mobilitate teritorială în zona colinară a județului Vîlcea". în continuare, revista conține rubricile „Metodologia științelor sociale". „Gîndirea socială și politică", „Comentarii", „Interviuri", „Viața științifică", „Recenzii și note de lectură".

des- „Di- zona ele-

Tinerețea dramaturgiei eu temă istorică
(Urmare din pag. I)

Corespondenții „Scînteii'

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, al Uniunii Comuniștilor și al popoarelor Iugoslaviei, precum și în numele meu personal, vă mulțumesc cordial, dragă tovarășe Ceaușescu, iar prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și poporului român, pentru felicitările și cuvintele prietenești pe care ni le-ați adresat cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile noastre se vor dezvolta multilateral și în viitor, în spiritul prieteniei tradiționale dintre țările și partidele noastre, îndeosebi al recentelor convorbiri rodnice și al Declarației comune pe care am semnat-o.Vă adresez, la rîndul meu, cele mai bune urări de sănătate deplină și fericire personală, iar poporului român prieten noi succese în construcția socialistă a țării.
1OSIP BROZ TITO

tv

12,20
12.40
12,45 
15,00

PROGRAMUL I
10.00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „S-a întlmplat la 

Lavender Hill" — producție a stu
diourilor engleze. 
Melodii... melodii.
Telex, 
închiderea programului. 
Hochei : Canada — Suedia.

17,15 Emisiune In limba germană.
18.55 Forum cetățenesc.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Meridiane culturale românești.
20,35 Avanpremieră.
20,45 Film artistic : „Muntele ascuns" — 

producție a Casei de filme trei. 
Premieră TV. Cu : George Con
stantin, Dana Comnea, Horațlu 
Mălăele. Octavian Cotescu, Albert 
Kitzl, Victoria Mierlescu. Regia : 
Andrei Cătălin Băleanu.

22.20 Cadran mondial.
22,40 Telejurnal.

• SPORT © SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL

Echipa României a cîștîgat „Cupa Sileziei4*Tradiționala competiție feminină de handbal dotată cu „Cupa Sileziei" s-a încheiat cu victoria echipei României. în finala turneului, disputată la Katowice, handbalistele românce au întrecut cu scorul de 15—8 (7—3) echipa R. D. Germane. Golurile formației române au fost înscrise de Georgeta Lăcustă (5), Maria Boși (4), Iuliana Hobincu (3), Simona Ar- ghir (2) și Adriana Pătruț (1). Gol- getera echipei R. D. Germane a fost
Universitatea Timișoara victorioasă la ParisLa Paris, în meci retur contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la handbal feminin, echipa Universitatea Timișoara a învins cu scorul de 13—11 formația PUC-Paris. învin-ÎN CÎTEVA• înotătoarea româncă Anca Mi- clăuș a obținut o nouă victorie în concursul internațional de natație „Marele premiu al orașului Praga". După ce învinsese în cursa de 200 m fluture, Anca Miclăuș a cîștigat și proba de 100 m fluture, în care a fost cronometrată cu timpul de l’06”6/10. Un remarcabil succes a realizat și Carmen Bunaciu, clasată pe primul loc în proba de 100 m spate cu timpul de l’08”5/10. Pe locul doi, la două zecimi de secundă, s-a situat americana Dede Crampton.• în sala Dinamo din Capitală s-au desfășurat aseară semifinalele competiției pugilistice pe echipe „Cupa Federației- Române de Box". în prima întîlnire echipa Box Club Brăila a întrecut cu scorul de 24—20 formația Litoral Mangalia, iar in cea de-a doua întîlnire Box Club Galati a cîștigat cu 25—19 în fața echipei Farul. Finala se va disputa sîmbătă, de la ora 18, în sala Dinamo între pu- giliștii din Brăila și Galați.• In Capitală s-a încheiat meciul internațional de scrimă dintre echipele I.E.F.S. și -Piat-Gliwice (Polonia). Intilnirea, care a cuprins probe de floretă (masculin și feminin), spadă și sabie, a luat sfirșit cu un rezultat de egalitate : 4—4.• Turneul interzonal feminin de 

mai te- Co- ne- im-cum numai pot permite să se înalte istoriei nu o viziune unidi-
spectivă, întregită prin rădăcini, prezența noastră multimilenară în perimetrul românesc își justifică și mult viitorul, după melii foarte adinei Ioanei lui Brâncuși sfirșită. înțelegerea plică pentru creator recțională. „retro", paseistă, muzeală, — ci, dimpotrivă, cea a unui șir de deveniri asigurîndu-ne prezentul. vizind viitorul. E o înțelegere o- mogenă, progresivă. în care principalul vehicul al transportului dinspre trecut spre viitor este, ca procedeu. eroul. Problema lui rămine deschisă pentru dramaturgi, cu atît mai mult cu cit aspirația spre întocmirea unei serii de opere menite să ilustreze epopeea continuității noastre pe pămintul nostru creează responsabilități sporite. Lui Horia 
Lovinescu, Paul Everac, Al. Voitin, 
Al Popescu, Paul Anghel. Marin So- 
rescu, Dan Tărchilă. Mihai Georges- 
cu. Paul Cornel Chitic, Aurel Gh. 
Ardeleanu. Mircea Bradu și altora li se datorează fixarea cîtorva puncte de reper (unele remarcabile) in reabilitarea acestui gen, altădată nedreptățit. al dramaturgiei. Enumerarea se dorește cît mai curînd și mai valoros împlinită, atît ca nume de autori, cît și ca nume de eroi ai trecutului. E notabilă, totodată. inițiativa teatrului Manuscriptum al Muzeului Literaturii Române de a-și dedica stagiunea care a început în exclusivitate unor piese consistente ale dramaturgiei istorice, șante la număr, semnate de clasici, dar mai puțin cunoscute sau chiar inedite.Strîns legată de problema dramaturgiei este cea a întruchipării scenice a eroilor istoriei. Cînd am montat „Bogdan Dragoș". am constatat că actorii nu mai au obișnuința teatrului istoric, dar nutresc o pasionată deschidere către el. într-adevăr, prea preocupați, o vreme, să „demi- tizeze“,și cînd era. și cind nu era cazul, unii oameni de teatru s-au refugiat în facil. în parodic. într-o „contemporaneizare" exterioară, neavenită. Obișnuit! să demoleze, nu mai prea știu să construiască. S-ar impune ca în primul rînd Teatrul Național din București să devină, conform rostului său. o tribună a eroilor trecutului nostru, dar trebuie să spunem că. din păcate, repertoriul istoric e acolo promovat cu o frecvență mult sub posibilități (din stagiunea trecută reținem, pozitiv, din

mai

PROGRAMUL n
17,00 Telex.
17,05 Tezaur de cintec românesc, 

mâții camerale românești.
17,40 Pagini de umor : Ce vrăji a 

făcut nevasta mea.
18,05 Ferestre deschise spre lume, 

colo de Cercul Polar.
19,00 Melodii populare.
19,20 loot de seri.
19,30 Telejurnal. 
20,00 Din filmoteca TV.
20,35 Spirala — un film de Pompiliu 

Gîlmeanu, producție a Studioului 
cinematografic „Al. Sahia".

20,45 Telex.
20,50 Seară de operă : „Hamlet" 

Pascal Bentoiu. Interpretează 
samblul Operei Române din Bucu
rești. In rolul titular : Florin Dla- 
conescu. alături de lulia Buciu- 
ceanu, Silvia Voinea, Marla Slâti- 
naru-Nlstor, Gheorghe Crăsnaru, 
Marcel Angelescu, Ion Stoian, 
Octav Enigărescu, Adrian Gheor
ghiu, Nicolae Constantlnescu. Di
rijor : Paul Popescu. Regia : Geor
ge Teodorescu. Maestru de cor : 
Stelian Olariu.

For

Din-

de 
an-

Gaby Badorek, care a înscris 3 puncte.în clasamentul final, echipa României a fost urmată de formațiile R. D. Germane. Bulgariei, Suediei. Poloniei, Polonia (junioare). Danemarcei și U.R.S.S. 'Handbalista româncă Maria Boși a fost desemnată de organizatori drept cea mai bună jucătoare a competiției, iar coechipiera sa Viorica Ionică — cel mai bun portar al turneului.
gătoare și în primul joc (20—9), jucătoarele românce s-au calificat pentru sferturile de finală ale competiției.RÎNDURIșah de la Tbilisi s-a încheiat cu victoria maestrei sovietice Elena Fata- libekova, care a totalizat 7 puncte din 10 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat Maia Ciburdanidze, Valentina Kozlovskaia (ambele U.R.S.S.) cu cîte 6,5 puncte.Primele trei clasate. Elena Fatali- bekova. Maia Ciburdanidze și Valentina Kozlovskaia s-au calificat pentru turneul candidatelor la titlul mondial, deținut de Nona Gaprin- dașvili (U.R.S.S.). Șahista Baumstark (România) s-a clasat la Tbilisi pe locurile 7—8, cu 4,5 puncte.• Orașul Burgas (Bulgaria) va găzdui, intre 19 și 21 decembrie, cea de-a XVIII-a ediție a Campionatelor balcanice de baschet pentru echipe masculine.Iată programul celor trei zile ale turneului : 19 decembrie : Iugoslavia—România ; Bulgaria—Grecia ; 20 decembrie : Grecia—Iugoslavia ; Bulgaria—România ; 21 decembrie : România—Grecia ; Bulgaria—Iugoslavia.

★între 24 și 26 decembrie se vor desfășura la Pernik (Bulgaria) întrecerile Balcaniadei feminine de baschet, competiție la care vor participa echipele Iugoslaviei, României, Bulgariei și selecționata de junioare a Bulgariei.

cumulul celor trei săli ale instituției, doar „Capul"). Problema nu e ușoară : de decenii antrenați excelent, dar excesiv pe linia comediei, mulți dintre actori răspund mai puțin bine, sau inegal, misiunii fundamentale a unui Teatru Național, aceea de a promova, echilibrat ca gen. marea dramaturgie originală și valorile reputate ale celei universale.In preocuparea pentru promovarea teatrului istoric național, o carență a fost și pregătirea viitorilor oameni de teatru în cadrul institutului de specialitate. Există o reală dificultate ca. la dimensiunile unei clase de tineri încă neformați, sub 22 de ani. să poți sugera, nediletant. personalitățile trecutului nostru ; un alt impediment rezultă din- tr-o simplă constatare cifrică : asemenea texte impun distribuții numeroase. Totuși, importanța și actualitatea necesității de a asigura teatrelor cadre apte de a întruchipa momentele majore ale istoriei noastre au atras, la inițiativa biroului de partid, încă de la sfîrșitul anului universitar trecut, strădania cadrelor didactice de a împlini acest deziderat prin modificarea programei analitice. Lucrările s-au încheiat in- cluzindu-se la arta actorului teatrul românesc cu temă istorică încă din anul II. La regie-teatru, în același an, capitolul va fi studiat în semestrul final, cel mai lung al acelui an. Totdeauna studenții au arătat receptivitate pentru istoria românească, chiar dacă pînă acum, în învățămîntul de regie, atenția acordată piesei istorice se manifesta doar de la caz la caz : nu de mult, pe scena studioului I.A.T.C. se lansa un nume — Dan Micu, sem- nind un „Lăpușneanul". Ne bucurăm că. alături de Marietta Sadova, I. Ol- teanu, H. Popescu, Sorana Coroamă, D. Nasta. Harag G. și a altora, in bilanțul spectacolelor cu temă istorică s-au adăugat realizări ale unor regizori precum Cătălina Buzoianu, Olimpia Arghir. Nicoleta Toia, I. Ie- remia. M. Cornișteanu și alții, pînă nu de mult studenți. Fără îndoială, că. stimulate de climatul de efervescență generat de ampla competiție națională — Festivalul Cintarea României — stagiunile viitoare vor înălța și vor lărgi palmaresul realizărilor memorabile propulsate de a- cele figuri ale istoriei noastre care, fie ei voievozi sau eroi ai clasei muncitoare. au fost personalități semnificative ale poporului nostru în lupta lui pentru demnitate și o viață mai bună.

CELUI DE-AL VI-LEA CONGRES
AL P. C. DIN GUADELUPADragi tovarăși,In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, transmitem delegaților la congres, tuturor comuniștilor, întregului popor din Guadelupa un cald salut tovărășesc și urări de succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului.Comuniștii, oamenii muncii români, angajați plenar în realizarea Programului celui de-al XI-lea Congres al partidului nostru de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, urmăresc cu simpatie și cu sentimente de solidaritate militantă lupta desfășurată de comuniștii guadelupezi, în strînsă unitate cu celelalte forțe democratice, pentru apărarea și promovarea intereselor oamenilor muncii, pentru înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale poporului din Guadelupa.Folosim această ocazie pentru a ne exprima satisfacția față de bunele relații tovărășești, de stimă și respect reciproc, ce se dezvoltă între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Guadelupa și convingerea că ele vor continua să se dezvolte, în interesul prieteniei dintre partidele și popoarele noastre, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.Vă urăm, dragi tovarăși, succes în activitatea de înfăptuire a hotărîrilor pe care le veți adopta.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros în jumătatea de vest a țării. Pe 
alocuri, în Banat, Maramureș, vestul 
Olteniei, nord-estul Munteniei și în 
Carpațil Meridionali au căzut ninsori 
slabe. Vintul a prezentat intensificări 
locale, cu viteze pînă la 50—«0 kilo
metri pe oră, în zona de munte, unde 
a spulberat zăpada. Temperatura ae
rului, la ora 14, era cuprinsă între mi
nus 9 grade la Miercurea Ciuc și plus 
5 grade la Oravița, Moldova Veche, 
Constanța și Mangalia. Pe alocuri, in 
cursul dimineții, In Banat și sudul

GIMNASTICĂ: De astăzi, la Cluj-Napoca, 
întrecerile pentru titlurile naționale pe echipe 

și pentru „Cupa României"Astăzi, sîmbătă și duminică, în sala sporturilor din Cluj-Napoca vor avea loc Campionatele naționale de gimnastică pe echipe (feminine și masculine) și „Cupa României" — întreceri individuale, în program sînt înscrise numai exercițiile liber alese, ceea ce va spori elementul de spectacol al competițiilor.Iată programul întrecerilor : Astăzi de la ora 9,30 : concurs masculin în cadrul „Cupei României" ; ora 15,45
Festivalul școlarilor bucureșteniMiercurea viitoare, în prima zi de vacanță, la complexul sportiv Flo- reasca vor avea loc, de dimineață de la ora 8 și pînă seara fără întrerupere, întreceri în cadrul Festivalului școlarilor bucureșteni. Se vor desfășura meciurile de baschet și mini- baschet pentru băieți și fete, volei și handbal, înot. (Probele de atletism, cros și meciurile de fotbal sînt programate in cursul dimineții la complexul sportiv „23 August").

BULETIN RUTIER
Recomandări de Ia Direcția circulație din Inspectoratul 

General al Miliției

începători, prilejul să în aseme-

începătorii la volan 
in sezonul receZeci de mii de persoane anual permis de conducere Statisticile arată că toți șoferii pători conduc cu multă primele știenți fiind că. oricît de temeinic s-au pregătit înainte de examen și oricît de exigent ar fi examenul, de la dobîndirea permisului de conducere și pînă la ceea ce se numește „stăpînirea volanului", au de parcurs o cale lungă. Cercetările atestă că trebuie efectuați cel puțin 80 000 km la volanul autovehiculului, pentru ca persoana în cauză să poată considera că și-a însușit deprinderile și și-a format reflexele necesare conducerii în siguranță a mașinii. Aceasta înseamnă însă nu numai cunoașterea pornirii, efectuarea simultană a manevrelor cerute de conducerea autovehiculului și menținerea pe direcție a mașinii — așa cum cred, din păcate, unii începători — ci o conducere care să fie în măsură să evite pericolul accidentării, prin prevenirea situațiilor generatoare de pericole.Una din situațiile cele mai întîl- nite: neadaptarea conducătoruluiautovehiculului la condițiile specifice sezonului de iarnă (drum alunecos, vizibilitate redusă, vînt lateral etc.). Deficiența este caracteristică șoferilor care nu au avut conducă autovehiculul .. _______nea împrejurări. Așa se explică faptul că. în aceste zile, pe șoselele acoperite de polei sau zăpadă, precum și în zonele învăluite de ceață, crește simțitor frecvența accidentelor de circulație datorate șoferilor începători. Un caz : nereducînd din timp viteza la apropierea de o trecere pentru pietoni, un conducător auto din Reșița — din iulie 1976 — a accidentat grav o femeie. Circulînd cu o viteză excesivă pe mîzgă, un permis de iulie 1976) turismul nr. un copac și răsturnîndu-se. O persoană și-a pierdut viața. Sînt însă și destui șoferi, cu vechime mai mult sau mai puțin îndelungată, care tratează cu superficialitate apariția fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece. Șoferul de pe autobasculanta 31-Cj-3 347 nu a redus viteza pe timp de ploaie înainte de coborîrea unei pante. Rezultatul : a rupt parapeții unul podeț și un sțîlp de la rețeaua electrică, după care s-a răsturnat în șanț. Șoferul a fost accidentat, iar paguba se ridică la 50 000 lei. Pentru evitarea accidentelor pe drumurile a- lunecoase se imnune prevenirea intrării autovehiculului în derapare, cerință care presupune concentrarea atenției asupra conducerii, alegerea unui regim de viteză moderată, evitarea virajelor bruște. De mare importantă, în aceste imprejurări, este 

obțin auto, înce- prudență 2 000—3 000 kilometri, con-

șoseaua acoperită cu conducător auto (cu conducere tot din luna a derapat cu auto- l-CT-3 753, izbindu-se de

LOTO

Moldovei, ceața a persistat. în Bucu
rești : vremea s-a menținut rece. Ce
rul a fost variabil, mai mult senin. 
Vintul a suflat în general slab.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 decembrie. In țară t Vremea se 
va încălzi ușor șl treptat. Cerul va fi 
variabil, mal mult noros, îndeosebi In 
vestul și nordul țării, unde vor cădea 
precipitații locale, la început sub for
mă de ninsoare, apoi și sub formă de 
lapoviță șl ploaie. In rest, ninsori izo
late. Vînlul va sufla slab pînă la mode
rat. Minimele vor fl cuprinse între mi
nus 8 șl plus 2 grade, izolat mai cobo- 
rîte la începutul intervalului, iar ma
ximele Intre minus 2 și plus 7 grade. 
Ceață locală. în București : Vreme In 
curs de încălzire ușoară. Cer variabil, 
mai mult noros, favorabil ninsorii sla
be. Vint slab pînă la moderat. Dimi
neața și seara, ceață.

— festivitatea de deschidere ; ora 16,00 — concurs feminin în cadrul „Cupei României". Sîmbătă de la ora 10,00 : Campionatul național pe echipe al maeștrilor (vor participa opt formații) ; ora 15,30 — campionatul național pe echipe al maestrelor (vor participa zece formații).Duminică vor avea loc de la ora 9,30, finalele pe aparate (masculin și feminin) pentru „Cupa României".
Concursurile Festivalului pentru lecția model de educație fizică și sport, gimnastică de înviorare și gimnastică modernă (școli generale și licee) vor incepe după-amiază, de la ora 16,15.Cu ocazia festivalului se va deschide la sala Floreasca o nouă expoziție de desene cu tematică sportivă, iar seara de la ora 18,30, după încheierea întrecerilor sportive, va avea loc un bogat program cultural-"! artistic.

prevenirea atingerii acostamentelor — caz frecvent întîlnit la depășirile neregulamentare și la nereducerea vitezei înainte de curbe. Aceste recomandări se adresează, deopotrivă, și șoferilor — amatori sau profesioniști — cu vechime, pentru a respecta cu strictețe toate îndatoririle cerute de deplasarea în siguranță a autovehiculului.
Pentru siguranța 

traficului Ia sfirșit 
de săptămînăDevin tot mai frecvente deplasările posesorilor de autovehicule la sfirșit de săptămînă. Mulți dintre ei nu țin seama sau privesc cu ușurință pregătirea și desfășurarea deplasărilor respective. Unii pornesc la drum în stare de oboseală, alții încearcă, pe seama vitezei excesive, parcurgerea unor distanțe lungi fără oprire pentru odihnă, iar alții, la înapoiere, urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice. Aceste cauze (la care se adaugă, uneori, un parbriz insuficient șters, nefuncțio- harea unui far, un pneu uzat) generează accidente, unele dintre ele cu consecințe dintre cele mai grave. Iată, dar. un „claxon" pe adresa celor care sînt certați cu disciplina traficului rutier, o invitație la prudență, la maximă atenție.

Stop ! Cum folosiți 
farurile ?în decursul ultimelor două săptă- mîni, în majoritatea județelor din țară au fost organizate acțiuni de către formațiunile circulație ale miliției, cu sprijinul șoferilor din activul voluntar, al filialelor A.C.R. și reprezentanților unor unități deținătoare de autovehicule, în scopul depistării mașinilor care circulă cu sistemul de iluminare defect sau dereglat. în cursul acestor controale au fost depistate 365 asemenea autovehicule în județul Cluj. 135 în județul Timiș, 62 în județul Suceava, 100 în județul Tulcea ș.a,m.d. Fiecare dintre aceste cazuri constituia o sursă generatoare de accidente, cunoscut fiind de orice conducător auto cît de stînjenitor este fenomenul de „orbire" din cauza nereglării corecte a luminii farurilor, ca și nefuncționarea pe timp de noapte a ambelor faruri. Cu toate acestea, cei găsiți în culpă erau tot conducători auto, care — la rîndul lor — s-au întîlnit și ei cu asemenea defecțiuni și au simțit e- fectele lor negative, dar nu au tras învățămintele cuvenite. Au fost, firește, opriți, sancționați și obligati să remedieze defecțiunile. Fie ca aceste rinduri să aibă ecoul cuvenit printre conducătorii auto, care știu foarte bine că in condițiile circulației de iarnă folosirea farurilor este necesară mai multe ore, nu numai după lăsarea serii, ci și ziua, pe timp de ceată, ploaie sau ninsoare abundentă.
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CONGRESUL AL IV-lea AL PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM
După cum s-a anunțat, In cadrul Congresului Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, tovarășul Le Duan, prim-secretar al C.C. al partidului, a prezentat Raportul politic al Comitetului Central.Cel de-al IV-lea Congres al partidului. a arătat vorbitorul, are loc în condițiile in care lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiștilor americani, pentru salvarea națională, a fost încununată de o victorie totală : sudul a fost complet eliberat, întreaga țară a devenit independentă, reunificată și înaintează spre socialism. Gloriosul Partid al Celor ce Muncesc din Vietnam, partid al clasei muncitoare vietnameze, întemeiat, condus și educat de președintele Ho Și Min, și-a îndeplinit în mod strălucit misiunea sa istorică, prezentîndu-se la Congresul al IV-lea într-un proces de impresionantă consolidare, cu rindurile mai puternice ca oricînd.în această zi solemnă, congresul aduce omagiul său eroismului și patriotismului fierbinte dovedite de fiii și fiicele Vietnamului pe cimpul de luptă. Totodată, participanții la congres se înclină respectuos în fața memoriei combatanților care au căzut în mod eroic pentru independența și libertatea patriei, pentru cauza socialismului și comunismului. Evocînd in continuare perioada rezistenței patriotice împotriva agresiunii imperialiste, raportorul a subliniat că, în ultimele două decenii, poporul vietnamez, sub conducerea partidului, a urmărit îndeplinirea a două sarcini strategice principale : desăvîrșirea revoluției național-democratice populare în întreaga țară și realizarea revoluției socialiste In nord. Odată cu victoria totală a rezistenței patriotice împotriva agresiunii americane, jugul neo- <- onlalismului a fost definitiv înlă- U. at de pe pămîntul vietnamez, Vietnamul fiind acum complet independent și reunificat. Această victorie a zdruncinat și a slăbit sistemul imperialist, a consolidat avanpostul socialismului în Asia de sud-est. a lărgit și a întărit sistemul socialist, a sporit puterea forțelor revoluționare din lume.Marea victorie a poporului vietnamez este înainte de toate victoria liniei politice și militare juste elaborate de partid în mod creator, independent și suveran. Victoria poporului vietnamez dovedește că, în condițiile internaționale actuale, cînd forțele revoluționare mondiale sînt în ofensivă, un popor puțin numeros și care nu dispune de un teritoriu mare, este pe deplin în măsură să învingă forțele imperialismului, lup- tind hotărît, strins unit sub conducerea unui partid marxist-leninist avînd o linie și metode revoluționare juste, ridicînd sus steagurile independenței naționale și socialismului și bucurîndu-se de solidaritatea și de ajutorul țărilor socialiste, al forțelor revoluționare și popoarelor progresiste din lume.După victoria totală a rezistenței patriotice împotriva agresiunii americane — se arată în continuare în raport — revoluția vietnameză a intrat într-o nouă etapă, în care întreaga țară, recucerindu-și independența și unitatea, îndeplinește o sarcină strategică unică : revoluția socialistă și edificarea socialismului, întemeierea Republicii Socialiste Vietnam este rezultatul măreț al luptei eroice, îndelungate și grele purtate de forțele armate și poporul din Vietnam. Sub conducerea justă a partidului, poporul vietnamez va construi un Vietnam pașnic, independent, reunificat și socialist, aducînd astfel o contribuție și mai valoroasă la cauza revoluționară a popoarelor lumii.Referindu-se la particularitățile e- ș—ițiale ale revoluției vietnameze în noua etapă, vorbitorul a arătat că Vietnamul se află încă în procesul trecerii de la o economie în care predomină mica producție la marea producție socialistă, sărind peste e- tapa capitalistă de dezvoltare. Existența micii producții poate fi constatată în numeroase aspecte : majoritatea covîrșitoare a forței de muncă este ocupată cu munca manuală ; bazele marii industrii sînt Încă slabe ; industria și agricultura nu sînt integrate încă într-o singură structură ; productivitatea muncii sociale este încă scăzută ; diviziunea muncii este încă redusă. Pe de altă parte, dacă în jumătatea de nord a țării au fost construite deja primele baze ale socialismului, în sud lichidarea tarelor sociale lăsate de neocolonialism necesită timp; transformarea socialistă de-abia a Început ; ideologia burgheză, cultura neocolonialistă, aspectele negative ale sectorului capitalist al economiei și caracterul spontan al micii producții își exercită încă acțiunea. în același timp. în raport se relevă că Vietnamul înfăptuiește revoluția socialistă într-o conjunctură internațională favorabilă : cele trei curente revoluționare din lume — revoluția socialistă, mișcarea de eliberare națională și mișcarea democratică din țările capitaliste — continuă să se dezvolte și se află în ofensivă, în timp ce imperialismul se afundă tot mai mult in fenomenele crizei sale generale.în funcție de toate aceste particularități sînt definite conținutul și ritmul procesului de dezvoltare revoluționară, de edificare socialistă in Vietnam. Condiția primordială, determinantă este instaurarea și întărirea continuă a dictaturii proletariatului, instaurarea și exercitarea permanentă a dreptului muncitorilor de a fi stăpinii societății. In raport se relevă că revoluția socialistă în Vietnam este un proces al unor schimbări radicale, înlăturind vechiul și creînd noul. în etapa actuală se impune înfăptuirea celor trei revoluții — revoluția din sfera relațiilor de producție, revoluția tehnico-științifi- că și revoluția ideologică și culturală — în scopul făuririi treptate a sistemului autorității socialiste colective, al dezvoltării marii producții socialiste, a unei culturi noi și formării o- mului de tip nou, socialist. în acest fel, societatea vietnameză va fi transformată intr-o societate în care comunitatea organizată a clasei muncitoare. avînd ca nucleu alianța dintre muncitori și țărani, va deveni stăpinul adevărat și suprem.Conținutul autorității colective socialiste implică toate domeniile : politic, economic, cultural și social.Conducerea colectivă pe plan politic iși găsește expresie în conducerea exercitată de oamenii muncii prin intermediul statului socialist, sub conducerea partidului. Instituirea regimului conducerii colective cere în primul rînd făurirea unui sistem de relații juste între partid, stat și mase în toate ramurile și la toate eșaloanele, asigurîndu-se astfel ma

nifestarea In cel mal înalt grad a rolului dinamic și spiritului creator al poporului, transformarea tuturor activităților sociale in activități organizate. Statul trebuie edificat astfel incit să aparțină cu adevărat poporului, să provină din popor și să acționeze pentru popor, să asigure menținerea securității politice și ordinii sociale, apărarea națională, să construiască și să conducă economia și cultura, să apere interesele colectivității și indivizilor.Autoritatea colectivă include în același timp drepturi și îndatoriri, îndatoririle trebuind să meargă paralel cu drepturile. Trebuie asigurate drepturile civile șl libertatea individuală, fiind necesar în același timp ca fiecare cetățean, fiecare individ să-și îndeplinească întocmai îndatoririle ce-i revin față de colectivitate, față de stat, față de societate.Arătînd că, paralel cu opera de edificare a socialismului, trebuie manifestată o permanentă atenție pentru apărarea patriei socialiste, raportul subliniază că, atita vreme cit imperialismul va exista pe pămînt, poporul vietnamez trebuie să fie vigilent. să fie gata să dejoace orice complot, orice act de sabotaj și de agresiune, indiferent din partea cărui dușman ar proveni.Autoritatea colectivă pe plan economic privește in același timp mijloacele de producție, forțele de muncă, organizarea conducerii producției și repartiției. Se impun desființarea proprietății capitaliste și trecerea la instaurarea, prin măsuri și mijloace adecvate, a regimului proprietății socialiste sub două forme : proprietate națională șl proprietate obștească. In acest sens, în raport se relevă necesitatea adoptării de măsuri pentru folosirea rațională a forței de muncă în întreaga țară, în fiecare localitate și în fiecare întreprindere, conform unui plan unic, în interesul întregii societăți. Pe această bază se are în vedere instituirea unui sistem echitabil, rațional, bine organizat și planificat de repartiție, care, pornind de la nivelul de dezvoltare a producției, să asigure îmbinarea justă a principiului „fiecăruia după muncă", cu sporirea progresivă a avantajelor sociale ; de asemenea, o atenție specială trebuie acordată preluării de către stat și coleotivități a întreținerii celor care și-au pierdut capacitatea de muncă, a vîrstnicilor, invalizilor, a întreținerii și educării copiilor.Promovarea autorității colective pe plan cultural înseamnă crearea unei bogate vieți spirituale și culturale pentru toți, transformarea tuturor valorilor culturale in bunurile poporului, transformarea poporului în creator direct al tuturor valorilor culturale. Este necesară edificarea unei societăți cu un înalt grad de civilizație, dotată cu o cultură care să aibă un conținut socialist și un caracter național și popular. In această societate, relațiile dintre oameni reflectă principiul nobil de viață : >,,Unul pentru toți și toți pentru unul".Promovarea unor relații juste Intre colectivitate și individ constituie un aspect foarte important al edificării socialiste. Pe baza muncii în comun și a proprietății colective sînt necesare extinderea permanentă a drepturilor cetățeanului, asigurarea unei dezvoltări bogate a personalității, dezvoltarea talentelor și aptitudinilor personale, crearea de condiții care să permită fiecăruia să se consacre în mod liber cercetării și creației in diverse domenii ale producției, activității științifice, tehnice, literare, artistice. In același timp, trebuie să cerem fiecăruia să-și îndeplinească toate obligațiile ce-i revin față de societate, stat și colectivitate, cum ar fi aceea de a munci, de a-și apăra patria, de a respecta și apăra bunurile publice, de a respecta noile principii ale vieții sociale.Marea producție socialistă — subliniază raportul — este baza economică a sistemului autorității colective. Edificarea și dezvoltarea marii producții socialiste trebuie să aibă drept scop satisfacerea nevoilor materiale și culturale mereu cres- cînde ale întregii societăți. Pentru a realiza acest lucru este importantă crearea unei structuri industrial- agrare moderne. Calea fundamentală care duce la crearea acestei structuri constă în a acorda prioritate industriei grele, pe baza dezvoltării agriculturii și industriei ușoare, in dezvoltarea agriculturii și industriei ca o singură entitate, într-o strinsă corelație.Această structură economică va fi o structură unificată pe întreaga țară, cuprinzînd atit ramurile și obiectivele economice de interes național, cit și cele cu caracter regional. Trebuie să ne concentrăm energia pentru edificarea economiei naționale. înglobind ramurile-cheie, care e- xercită rolul determinant, și să edificăm în același timp economiile regionale (provinciale și orășenești), pentru a da fiecărei regiuni o structură economică adecvată, în scopul asigurării în primul rînd a necesităților locale și pentru a se achita in același timp de obligațiile ce-i revin față de întreaga tară. Este vorba de folosirea tuturor capacităților țării, de lărgirea accelerată a diviziunii muncii. de crearea de noi meserii, de sporirea bunurilor sociale. Această structură economică asigură, de asemenea, o îmbinare justă între economie și apărarea națională, fiind menită să impulsioneze edificarea economică și să consolideze în mod ferm apărarea națională. In același timp, această structură asigură o îmbinare judicioasă Intre repartiția forței de muncă și realizarea unul echilibru în toate domeniile vieții economice în tară, pe de o parte, și, pe de altă parte, favorizează extinderea relațiilor economice cu țările socialiste frățești și cu celelalte țări pe baza menținerii independenței, respectării suveranității și avantajului reciproc.O particularitate a trecerii de la mica producție la marea producție socialistă constă în îmbinarea organică între revoluția relațiilor de producție, revoluția tehnico-științifică și revoluția ideologică și culturală, avînd în vedere legătura și puternica interacțiune dintre relațiile de producție, forțele de producție și omul muncii. Marea producție socialistă nu poate fi decît rezultatul unei munci conștiente și planificate. Astfel, planul este instrumentul principal care permite organizarea și dirijarea trecerii de la mica producție la marea producție socialistă. De aceea trebuie stabilite planuri pentru utilizarea rațională a forței de muncă la nivelul țării, al fiecărei regiuni și fiecărei instituții ; să facem din întreaga țară un șantier, din fiecare regiune un șantier. In același timp, trebuie să acordăm 

atenție șl să ținem seama și de legea valorii, să îmbinăm just acumularea și consumul, să depunem eforturi pentru realizarea de economii în construirea socialismului.Regimul autorității colective presupune formarea de oameni noi. De fapt, pentru a construi socialismul este necesar în primul rînd să avem oameni de tip socialist. Acești oameni de tip nou, socialist, reprezintă întruchiparea și dezvoltarea a ceea ce este mai bun și mai nobil în sufletul și caracterul vietnamez, a trăsăturilor făurite în cei 4 000 de ani de istorie. Acest om vietnamez nou, ale cărui trăsături de caracter sint dragostea de muncă, de proprietatea colectivă, patriotismul. dragostea pentru socialism și internaționalismul proletar, este un om al muncii ; el trebuie să fie multilateral, un muncitor disciplinat, calificat din punct de vedere tehnic, cu o înaltă productivitate. Un om cu o ideologie și gîndire corectă, care dispune de cunoștințele și capacitățile necesare pentru a fi stăpinul societății, al naturii și al lui însuși ; un om care iubește profund poporul muncitor, promovează solidaritatea, cooperarea, întrajutorarea in luptă, muncă și în edificarea unei vieți noi, în apărarea patriei. Omul este produsul relațiilor sociale, de aceea el nu se poate transforma și nu poate deveni treptat un om nou decît prin participarea sa la muncă și la luptă. Este necesar să formăm omul de tip nou de la naștere, trecînd prin toate etapele. Trebuie formați oameni noi în- cepînd cu oamenii născuți în noul regim, firește, neomițîndu-i pe ceilalți.Formarea omului nou este o sarcină grea. Trebuie să înfăptuim numeroase măsuri în diferite domenii — ideologic, organizatoric, educativ și administrativ, politic și cultural, legislativ și economic. Printre aceste măsuri o importanță deosebită are revoluția ideologică și culturală, folosirea generalizată a metodei criticii și autocriticii.Raportul definește apoi liniile generale ale revoluției socialiste in Vietnam, relevînd ca sarcini de cea mai mare importanță Intensificarea 
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unul sistem nou, socialist de conducere economică.în același timp, se au în vedere accelerarea activității culturale, educative și sanitare, realizarea reformei învățămintului, impulsionarea formării de cadre și de muncitori în întreaga țară, desăvîrșirea transformării socialiste a tuturor activităților culturale și sociale în sudul Vietnamului. în noile condiții create sînt necesare consolidarea și întărirea permanentă a apărării naționale, menținerea securității politice și a ordinii sociale, salvgardarea și dezvoltarea cuceririlor revoluției în întreaga tară.De asemenea, în raport se arată că In prezent se impune intensificarea activității pe plan extern In domeniile politic, economic, cultural, științific și tehnic, pentru afirmarea Republicii Socialiste Vietnam pe scară internațională, crearea de condiții favorabile în vederea dezvoltării operei de construcție națională și îndeplinirii obligațiilor internaționale ale poporului vietnamez.Referindu-se la orientările și sarcinile celui de-al doilea plan cincinal (1976—1980), tovarășul Le Duan a subliniat că Vietnamul începe noul cincinal în condiții fundamentale favorabile, dar și întîmpinînd numeroase dificultăți. Cea mai mare dificultate constă în faptul că baza materială și tehnică este încă slabă, iar productivitatea muncii este încă redusă. Sînt încă insuficiente unele a- limente pentru populație și materii prime și combustibil pentru industrie, exporturile sînt încă mai mici decît importurile, consecințele războiului și ale neocolonialismulul sînt foarte grele. Totodată, a arătat vorbitorul, trebuie să îndeplinim două sarcini fundamentale și urgente : să a- sigurăm necesitățile de trai minime ale poporului și să realizăm acumulările necesare pentru construirea bazei tehnico-materiale a socialismului.Vietnamul dispune de resurse naturale bogate și variate : potențialul agricol este uriaș, litoralul nostru este foarte întins și abundă în resurse piscicole ; în Vietnam există zeci de mi

lioane de hectare de păduri și de sol forestier, numeroase minereuri. Dispunem, de asemenea, de o bază industrială. e drept, incă mică, și de un sistem de industrie ușoară și alimentară, dispunem din abundență de mină de lucru, dintre care peste un milion de muncitori specialiști, milioane de țărani, cu experiență în producție, 3 000 de cadre cu nivel postuniversitar, peste 500 000 de cadre cu studii superioare și secundare profesionale. Vietnamul a acumulat o anumită experiență în edificarea unei economii socialiste și dispune de un ajutor prețios și de o cooperare importantă în domeniile economic și tehnic cu țările socialiste frățești și cu alte țări.în lumina liniei generale și a liniei de edificare economică, pornind de la situația menționată, trebuie ca în actualul cincinal întregul popor să fie mobilizat, să dea dovadă de spirit revoluționar, militant și de dorința de a se sprijini pe forțele proprii, folosind condițiile favorabile, pentru a depăși dificultățile, edificînd economia patriei socialiste.între direcțiile și sarcinile dezvoltării economice in planul cincinal 1976—1980, tovarășul Le Duan a evidențiat necesitatea concentrării la maximum a forțelor întregii țări pentru realizarea unei importante dezvoltări a agriculturii, inclusiv a producției cerealiere și zootehnice. Este necesar să se depună eforturi pentru dezvoltarea pescuitului și a industriei forestiere, să se dezvolte industria u- șoară și industria alimentară, inclusiv mica industrie și producția artizanală, în vederea satisfacerii cerințelor urgente de trai ale poporului și sporirii surselor pentru export — a arătat vorbitorul, continuînd : trebuie să transformăm și să lărgim baza existentă și să depunem toate eforturile pentru a începe, cît mai curînd posibil, construirea unor noi obiective ale industriei grele, în special în domeniul construcțiilor de mașini.Totodată, se impun crearea de noi locuri de muncă pentru a absorbi întreaga forță de muncă socială, realizarea unei redistribuiri a muncii între diferitele ramuri și regiuni ale țării. Este necesar să se perfecționeze relațiile de producție socialiste în nord, să se realizeze transformarea socialistă în sud, să se realizeze o profundă schimbare pe plan organizatoric și a conducerii economiei, să se realizeze un sistem național de conducere economică și planificare, să se îmbunătățească activitatea băncii și finanțelor, pentru ca economia națională să se unifice pe baze socialiste. Urmează astfel să se facă primul pas în construirea unei ample structuri economice, în care districtele țării vor deveni unități de mare producție agroindustrială.De o deosebită urgență sînt refacerea și dezvoltarea transporturilor și comunicațiilor, dezvoltarea științei și tehnicii, pregătindu-se din toate punctele de vedere o dezvoltare economică pe scară largă în anii care vor urma după actualul plan cincinal. In același timp, economia va fi legată de apărarea națională.Raportorul s-a referit în continuare la orientarea dezvoltării diferitelor ramuri ale economiei naționale, la transformarea relațiilor de producție nesocialiste, la întărirea și perfecționarea relațiilor de producție socialiste.O sarcină importantă In domeniul activității culturale și ideologice — a arătat apoi vorbitorul — este de a ne opune spiritului burghez, de a critica ideile micii burghezii, de a elimina in mod radical influența ideologiei și culturii neocolonialismu- lui in sudul Vietnamului. Trebuie să se propage pe scară largă spiritul marxism-lenlnismului, linia politică și directivele partidului, pentru ca marxism-leninismul să se înrădăci

neze în viața politică și spirituală a întregului popor ; cadrele, membrii de partid și masele să înțeleagă perfect linia politică și directivele partidului. Trebuie să se înfăptuiască reforma învățămintului în ambele zone, să se promoveze treptat cultura nouă, a- vînd un conținut socialist și un caracter național și popular.Principala și esențiala sarcină a activității culturale și ideologice în prezent constă in propagarea și educarea de zi cu zi în spiritul politicii și directivelor partidului, trasate de congres, pentru a face ca hotărîrile congresului partidului să fie înțelese de toți membrii partidului, de forțele armate, de întregul popor. Este necesară dezvoltarea în întreaga tară a unei puternice mișcări pătrunse de avînt revoluționar pentru realizarea cu succes a obiectivelor planului cincinal 1976—1980. Să se facă totul pentru ca directivele și punctele de vedere ale partidului să ocupe locul preponderent în viața politică și spirituală a societății.în ce privește activitatea culturală, vorbitorul a arătat : Este necesară asigurarea conducerii de către partid a domeniului cultural. întreaga activitate culturală trebuie să se afle în slujba poporului muncitor, a patriei și a operei de construire a socialismului. Trebuie să se preia în mod selectiv și în spirit creator valorile culturale tradiționale ale poporului vietnamez, ca valori culturale progresiste ale umanității.Vorbitorul s-a referit apoi la necesitatea întăririi statului socialist, relevînd că. odată cu victoria deplină a luptei patriotice împotriva a- gresiunii americane, poporul vietnamez dispune de un stat de tip nou pe ansamblul teritoriului național, pentru a-și exercita dreptul de stă- pîn, a transforma vechea societate și a o construi pe cea nouă. Statul vietnamez trebuie să fie un stat al dictaturii proletariatului, un stat al poporului, pentru popor și prin popor, fiind în același timp o organizație menită să desfășoare tripla revoluție — construirea noului regim, a noii economii, a noii culturi și a omului nou — să asigure menținerea securi

tății politice șl a ordinii sociale și apărarea patriei socialiste.Pentru a îndeplini aceste sarcini trebuie să sporească eficiența activității statului in toate domeniile, în special în organizarea și conducerea economiei. în viitorul apropiat trebuie să se urmărească două probleme foarte importante : îmbunătățirea sistemului de planificare și îmbunătățirea organizării aparatului e- conomic. Raportul subliniază necesitatea de a se asigura conducerea de către partid a statului, de a asigura că statul va rămîne întotdeauna un stat al poporului, acționînd pentru întărirea legislației socialiste, întărirea apărării naționale.Pentru realizarea plenară a drepturilor poporului muncitor ca proprietar colectiv este important ca, sub conducerea partidului, să se exercite aceste drepturi prin intermediul organizațiilor de masă și prin crearea unor mișcări revoluționare largi, în vederea intensificării celor trei revoluții pentru construirea noului regim, a unei economii noi și a unui om nou. Sarcina comună a organizațiilor de masă este de a asigura participarea maselor la treburile statului și la controlul activității de stat. Aceste organizații de masă sînt o școală de formare a stăpînilor colectivi ai societății noastre.Un amplu capitol al raportului prezentat de tovarășul Le Duan este consacrat situației internaționale, o- biectivelor politicii externe a Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a subliniat vorbitorul, a inaugurat o epocă istorică nouă — epoca trecerii omenirii Ia socialism. După cel de-al doilea război mondial, victoriile Uniunii Sovietice și ale altor forțe revoluționare' și progresiste în războiul antifascist au deschis o perioadă nouă, de dezvoltare măreață a revoluției mondiale. Marea victorie a revoluției în China a înclinat ho- tărîtor raportul de forțe în favoarea forțelor revoluției. Socialismul a depășit frontierele unui stat, pentru a deveni un sistem mondial. în cursul ultimilor 30 de ani. țările socialiste au înregistrat o creștere prodigioasă. Datorită realizărilor strălucite în toate domeniile, sistemul socialist mondial dispune astăzi de o forță globală net superioară celei a imperialismului. Dezvoltarea rapidă, și continuă a țărilor socialiste își are izvorul în superioritatea orînduirii socialiste. Aceasta permite să se exploateze optim capacitățile de producție și bogățiile naturale, naționale, pentru intensificarea producției sociale și dezvoltarea într-un ritm ridicat, pentru făurirea unei vieți fericite și prospere. Viața demonstrează tot mai mult că sistemul socialist mondial joacă rolul de factor determinant al dezvoltării societății umane. El reprezintă bastionul solid al revoluției proletare mondiale, sprijinul de nădejde în lupta popoarelor lumii pentru pace, independență națională, democrație și progres social.Furtunile revoluționare care au zguduit trei continente — Asia, Africa și America Latină — și antrenează două miliarde de oameni in lupta pentru independentă națională constituie — după formarea sistemului mondial socialist — cel de-al doilea mare eveniment al epocii noastre. Mișcările de eliberare națională s-au desfășurat- sub diferite forme. Relevînd importanța victoriei de la Dien Bien Phu repurtată de poporul vietnamez, raportul a evocat pe larg procesul de prăbușire a colonialismului, ca urmare a căruia o serie de state și-au recucerit independența și s-au afirmat, unul după altul, pe arena internațională. Eie au continuat să lupte pentru a-și completa și consolida independența politică, pentru a-și dezvolta independent și suveran 

economia națională. Una dintre caracteristicile mișcării de independență națională în prezent o constituie tendința ei spre o dezvoltare legată de socialism. Din acest motiv, mișcarea de eliberare și de independență națională joacă un rol revoluționar extrem de important în înfăptuirea trecerii la socialism pe scară mondială.Mișcarea muncitorească din țările capitaliste reprezintă un factor esențial în lupta împotriva imperialismului mondial. Această mișcare s-a dezvoltat din ce In ce mai mult. Ea a căpătat o mare amploare, un caracter puternic organizat, are un conținut bogat și forme viabile, necunoscute pină acum. Toate acestea au scos In evidență capacitățile revoluționare uriașe ale clasei muncitoare și ale altor forțe democratice, care au dat lovituri zdrobitoare capitalismului monopolist de stat. A- ceastă amplă mișcare dovedește că clasa muncitoare este pe deplin capabilă să învingă toate forțele reacționare și să înlăture definitiv capitalismul din viata socială.Pentru a face față mișcării revoluționare și a salva regimul capitalist muribund, capitalismul s-a transformat în capitalism monopolist de stat. Imperialismul încearcă prin toate mijloacele să desfășoare contraatacuri împotriva mișcării revoluționare în speranța de a-și redo- bîndi pozițiile pierdute, de a împiedica dezvoltarea socialismului. El practică neocolonialismul. folosind procedee brutale și totodată subtile și perfide. El complotează pentru a menține noile state independente în orbita capitalismului, pentru a-și recăpăta și menține piețele pierdute, pentru a controla materiile prime, combustibilii și a dispune de regiuni pentru plasarea de investiții avantajoase.Imperialismul american încearcă să împiedice revoluția vietnameză. Dar după 20 de ani de amestec în Vietnam — dintre care aproape zece ani de intervenție directă a corpului expediționar american — el a fost înfrint categoric, fiind nevoit să-și accepte înfringerea și să-și repatrieze trupele. înfringerea totală a imperialismului american în războiul de agresiune din Vietnam marchează pentru acesta o cotitură spre declin. Superioritatea sa militară, politică și economică a slăbit considerabil, lumea capitalistă se afundă din ce în ce mai mult într-o criză generală prelungită, iremediabilă.în continuare, raportul subliniază că în viața internațională s-a înregistrat o nouă modificare a raportului de forțe în favoarea revoluției : o nouă dezvoltare s-a produs în lupta popoarelor lumii pentru pace, independență națională, democrație și socialism.Viața confirmă tot mai mult adevărul că popoarele pot împiedica un război mondial, pot menține o pace durabilă. Pacea nu este numai rezultatul mișcării democratice și antirăzboinice, ci mai ales rezultatul luptei revoluționare a tuturor forțelor antilmperialiste. Firește, imperialismul nu renunță la politica sa de violentă, intensifică cursa înarmărilor. Natura imperialismului rămîne neschimbată. Această situație cere forțelor revoluționare să-și intensifice permanent vigilența, să persevereze în luptă, în organizarea și educarea maselor pentru lupta revoluționară, pentru a face să eșueze toate tentativele provocatoare de război și toate actele de agresiune ale imperialismului.Independența națională este primul obiectiv al popoarelor din numeroase țări. Atît timp cît există imperialism, problema luptei de eliberare națională, a apărării independenței și libertății, a înfăptuirii dreptului popoarelor la autodeterminare și egalitate rămîne o problemă primordială în programul de acțiune al forțelor revoluționare.în actuala conjunctură istorică — se arată în continuare în raport — socialismul a devenit obiectivul imediat al luptei pentru toate popoarele. Niciodată însă revoluția socialistă nu a avut posibilitatea să se dezvolte atit de puternic ca astăzi. Toate mișcările de independență națională, pentru democrație, sînt legate de socialism, se orientează spre socialism. Calea ce duce spre socialism este cea care asigură popoarelor o a- devărată independență și democrație. Revoluția tehnico-științifică care se desfășoară în prezent în lume deschide țărilor socialiste mari posibilități de a urca spre noi culmi în cucerirea naturii, de a construi în mod victorios socialismul și comunismul. în același timp, ea creează condițiile ce permit țărilor mai puțin dezvoltate să folosească realizările științei și tehnicii moderne pentru lichidarea rapidă a sărăciei și înapoierii lor.Puterea epocii noastre este puterea conjugată a trei curente revoluționare, care determină conținutul și o- rientarea esențială a istoriei dezvoltării societății umane, trecerea lumii de la capitalism la socialism. Spriji- nindu-se pe forțele celor trei curente revoluționare, clasa muncitoare și masele de oameni ai muncii din diferite țări vor asigura în mod cert o nouă dezvoltare a avintului revoluționar, vor obține succese și mai mari pe calea luptei pentru înfăptuirea obiectivelor nobile ale epocii noastre : pacea, independența națională, democrația și socialismul.Această luptă necesită realizarea și dezvoltarea frontului popoarelor lumii împotriva imperialismului, a u- nul front foarte larg, avînd drept nucleu țările socialiste, mișcarea comunistă și muncitorească internațională, mișcarea de independență națională. Tovarășul Le Duan a subliniat că în lupta care va decide „cine va învinge" între socialism și capitalism, la scară mondială, restabilirea și consolidarea unității sistemului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe baza marxism-le- ninismului șl a internaționalismului proletar constituie o problemă de importanță capitală.Victoria deplină a poporului vietnamez asupra agresorilor americani este indisolubil legată de sprijinul devotat și ajutorul considerabil a- cordat de frații și prietenii săi de pe*HANOI 16 (Agerpres). — în cadrul ședinței de joi a lucrărilor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam. Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, a făcut o expunere asupra raportului Comitetului Central cu 

cele cinci continente. Poporul vietnamez își exprimă profunda recunoștință pentru acest ajutor și sprijin față de Uniunea Sovietică, China și față de celelalte țări socialiste frățești, față de popoarele frățești din Laos și Kampuchia, față de partidele comuniste și muncitorești și forțele progresiste din întreaga lume. Victoria poporului vietnamez aduce o demnă contribuție la victoria comună și la creșterea continuă a forțelor revoluționare din lume. Ea a creat, de asemenea, noi condiții favorabile, permițînd partidului, statului și poporului vietnamez să continue să-și îndeplinească obligațiile internaționale.în continuare, vorbitorul a arătat că principalul conținut al politicii externe a Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam constă în :— A acționa cu toate forțele pentru consolidarea și întărirea solidarității militante și a relațiilor de colaborare dintre Vietnam și toate țările socialiste, a face tot ce-i stă în putință pentru a contribui, împreună cu țările socialiste și cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională, la restabilirea și consolidarea solidarității, la întărirea sprijinului reciproc și întrajutorării, pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar, așa cum dictează rațiunea și inima.— A face tot ce-i stă In putință pentru a menține și dezvolta relațiile strînse dintre poporul vietnamez și popoarele din Laos și Kampuchia, pentru a întări solidaritatea militantă, încrederea reciprocă, colaborarea trainică și întrajutorarea în toate domeniile între Vietnam și cele două țări frățești, Laos și Kampuchia, pe baza principiului egalității depline, respectării reciproce a independentei, suveranității și integrității teritoriale, respectării reciproce a intereselor legitime, pentru ca cele trei țări să fie legate pentru totdeauna In edificarea și apărarea națională.— A sprijini fără rezerve lupta justă a popoarelor din sud-estul Asiei pentru independența națională, democrație, pace și neutralitate, pentru înlăturarea bazelor militare și a trupelor străine de pe teritoriul lor ; a stabili și dezvolta relații de prietenie și colaborare cu țările din sud- estul asiatic.— A sprijini fără rezerve lupta popoarelor din Asia, Africa, America Latină împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului și discriminării rasiale, pentru independența națională, democrație și progres social. A întări solidaritatea, prietenia, relațiile de colaborare și întrajutorare pe toate planurile între Vietnam și țările în curs de dezvoltare. A aduce o contribuție activă la lupta mișcării țărilor nealiniate împotriva politicii imperialismului de agresiune și spoliere.— A sprijini fără rezerve cauza Justă a clasei muncitoare și a maselor de oameni ai muncii din țările capitaliste, care în prezent îsi îndreaptă eforturile spre realizarea unui larg front unit împotriva capitalului monopolist din țările lor șl din străinătate, pentru a ajunge la victoria totală a socialismului.— A stabili și lărgi relațiile normale dintre Vietnam și toate țările cu regimuri sociale diferite, pe baza respectării reciproce a independenței, suveranității, integrității teritoriale, egalității și avantajului reciproc și a coexistenței pașnice.— A continua în mod hotărît să-și unească forțele cu forțele țărilor socialiste frățești și ale popoarelor progresiste din lume pentru a lupta împotriva politicii agresive, războinice a imperialismului, pentru menținerea și consolidarea păcii mondiale.Prin linia sa internațională justă și prin natura sa de partid marxist-leninist și internaționalist. Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam își va educa în permanență membrii si poporul vietnamez pentru a-și însuși nobilele sentimente revoluționare ale președintelui Ho Și Min și a duce la bun sfîrșit sarcinile interne și politica externă expuse.în încheiere, tovarășul Le Duan a spus : Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam a condus poporul vietnamez la succesul uriaș al operei sale revoluționare pentru că, în primul rînd, a aplicat în mod creator marxism-leninismul. Cele două trăsături fundamentale ale marxism-leninismului sînt caracterul revoluționar și științific. Partidul Celor ce Muncesc a respectat cu strictețe aceste trăsături principale în toate activitățile sale politice, ideologice și organizatorice. Aceasta explică de ce partidul, deși s-a constituit și a crescut într-o țară agricolă, colonială și semifeudală, cu o clasă muncitoare puțin numeroasă, a putut să-și mențină permanent caracterul de avangardă revoluționară, de partid muncitoresc.Sarcina istorică a edificării unui Vietnam socialist prosper pune Partidul Celor ce Muncesc în fața unor noi și grele răspunderi. Cea dintîi sarcină a partidului este de a trasa linia justă pentru revoluția socialistă în țara noastră.Lupta pentru înfăptuirea hotărlri- lor congresului cere ca partidul să fie și mai puternic. Cere ca partidul, toate cadrele sale și toți membrii săi să-și însușească nu numai un nivel de cunoaștere tot mai ridicat, în special în ce privește conducerea, legile economice și legile luptei de clasă în condițiile în care partidul se află la putere, dar cere calități și capacități noi în domeniul organizării și al practicii.Congresul al IV-lea al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam are loc într-un moment în care poporul vietnamez intră intr-o nouă eră, era transformării Vietnamului într-o țară socialistă prosperă. Hotărîrile congresului vor deschide o nouă perioadă de dezvoltare a Vietnamului, îndeplinirea acestor hotărîri este sarcina comuniștilor vietnamezi și a întregului popor vietnamez. Unit în jurul gloriosului Partid al Celor ce Muncesc, poporul vietnamez, în totalitatea lui, va edifica cu succes un Vietnam pașnic, independent, reunificat și socialist, un Vietnam prosper, în care poporul să trăiască in bunăstare și fericire.
★privire la „Orientările, sarcinile și obiectivele esențiale ale cincinalului 1976—1980“.Potrivit agenției V.N.A., raportul cuprinde orientările, sarcinile și obiectivele generale ale dezvoltării economice și sociale a R.S. Vietnam și măsurile principale în vederea realizării sarcinilor planului cincinal

Industrializării socialiste a țării — sarcină centrală a întregii perioade de trecere la socialism ; desființarea regimului de exploatare a o- mului de către om ; eliminarea sărăciei și rămînerii în urmă pe plan economic ; întărirea permanentă a vigilenței, întărirea permanentă a a- părării naționale, menținerea securității politice și a ordinii sociale ; construirea cu succes a unei patrii vietnameze pașnice, independente, u- nificate și socialiste.Obiectivul edificării economiei socialiste în Vietnam — a arătat vorbitorul — vizează realizarea treptată a industrializării socialiste, trecerea economiei naționale de la mica producție la marea producție socialistă ; dezvoltarea cu prioritate și în mod rațional a industriei grele, pe baza unei puternice dezvoltări a a- griculturii și industriei ușoare, îmbinarea edificării industriei cu cea a agriculturii în întreaga tară, pentru realizarea unei structuri economice industrial-agrare moderne, îmbinarea edificării forțelor de producție cu instaurarea și perfecționarea unor noi relații de producție, îmbinarea economiei cu apărarea națională. lărgirea relațiilor economice cu țările socialiste frățești și cu celelalte țări, pe baza păstrării complete a independenței, suveranității și respectării intereselor reciproce — toate a- cestea pentru a face din Vietnam o țară socialistă dotată cu o industrie și o agricultură moderne, cu o cultură, știință și tehnologie avansate, cu o apărare națională puternică și cu o viață civilizată și fericită.Trebuie să depunem eforturi pentru realizarea într-un răstimp de circa 20 de ani a procesului de trecere a economiei naționale de la mica producție la marea producție socialistă. Acesta este conținutul esențial al luptei de clasă dificile, complexe și îndelungate pentru soluționarea problemei „cine va învinge" între proletariat și burghezie, între calea socialismului și cea a capitalismului în Vietnam. In această luptă de clasă, trecerea micii Droducții spre marea producție socialistă este un proces îndelungat și complex, dar care constituie factorul determinant al victoriei totale a socialismului.în raport se relevă în continuare sarcinile concrete care trebuie realizate în perioada pînă la 1980. In primul rînd se impun Întărirea rolului conducător ș'i sporirea combativității Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, creșterea calității și capacității cadrelor și membrilor de partid de a face față sarcinilor politice In noua etapă, perfecționarea aparatului de stat al dictaturii proletariatului la toate eșaloanele, creșterea eficacității statului ca instrument al autorității colective a poporului muncitor, tn scopul unificării conducerii țării potrivit principiului centralismului democratic ; declanșarea unei mișcări revoluționare de masă, în principal a unei mișcări de emulație in muncă, în scopul edificării socialismului conform lozincii „totul pentru producție, totul pentru edificarea socialismului, totul pentru patria prosperă și puternică, totul pentru fericirea poporului".In legătură cu ansamblul problemelor privind refacerea și dezvoltarea economiei, reorganizarea producției socialiste, făurirea treptată a bazelor materiale și tehnice ale socialismului, îmbunătățirea treptată a condițiilor de trai, raportul relevă necesitatea instaurării relațiilor de producție socialiste in sudul Vietnamului și continuarea perfecționării relațiilor de producție socialiste in nord, în strinsă legătură cu edificarea socialismului în întreaga țară. A- ceasta presupune intensificarea și perfecționarea conducerii și realizarea
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Vizita primului ministru al Guvernului Republicii Lucrările Consiliului de Securitate

Socialiste România, Manea Mănescu, in Franța
7 J

Reafirmarea poziției României în problema Ciprului

Vizita în R. P. Chineză a delegației 
de partid și guvernamentale române

Președintele Franței, Valery Giscard d'Estaing, 
l-a primit pe primul ministru al guvernului românPARIS 16 (De la trimisul special Agerpres). — Președintele Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing, l-a primit joi, 16 decembrie, la Palatul Elysee, pe primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, primul ministru a transmis președintelui Republicii Franceze un cald salut prietenesc, împreună cu urări de fericire și prosperitate poporului francez.Președintele Valery Giscard d’Estaing a rugat să se transmită un mesaj de prietenie președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu expresia sentimentelor sale de stimă, iar poporului român urări de bunăstare și progres.Președintele Franței a dat o înaltă apreciere contribuției personale aduse de șeful statului român la întărirea securității și păcii în Europa și în întreaga lume, la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor tradiționale dintre țările și popoarele noastre.în timpul întrevederii s-a apreciat evoluția ascendentă a relațiilor tradiționale și colaborarea dintre România și Franța, dintre popoarele român și francez. A fost exprimată dorința comună de a se pune și mai mult în valoare posibilitățile existente pentru adîncirea și diversificarea colaborării reciproce pe plan politic. în domeniile economic, teh- nico-științific și cultural, în folosul popoarelor noastre, al înțelegerii și cooperării între țările europene, al colaborării și păcii mondiale.în cursul convorbirii a fost reafirmată, totodată, dorința României și Franței de a întări conlucrarea pe tărîmul vieții internaționale, de a-și aduce contribuția activă la transpunerea în viață a principiilor înscrise în Actul final al Conferinței de la Helsinki, la edificarea unei securități reale pe continentul nostru, la consolidarea pe plan mondial a cursului pozitiv spre destindere, la rezolvarea justă și durabilă a marilor probleme ale lumii contemporane, corespunzător aspirațiilor tuturor națiunilor și realităților timpurilor noastre.în timpul convorbirilor a fost e- vocată necesitatea adoptării unor măsuri efective pentru asigurarea unei păci trainice în Europa și in întreaga lume. S-a relevat de ambele părți însemnătatea pregătirii temeinice a reuniunii din anul viitor. de la Belgrad, și voința celor două țări de a participa activ și de a coopera fructuos în acest scop.S-a evidențiat atenția deosebită pe care Franța și România o acordă stabilirii unor relații între state întemeiate pe egalitate și echitate, afirmării dreptului fiecărui popor de a decide singur asupra destinelor sale, instaurării noii ordini economice, care să asigure lichidarea subdezvoltării. prosperitatea fiecărei națiuni și progresul întregii omeniri.în încheierea întrevederii. președintele Valery Giscard d’Estaing și-a exprimat convingerea că vizita oficială pe care primul ministru român o întreprinde în Franța va constitui o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie și a cooperării dintre Franța și România, dintre popoarele noastre.

★Președintele Republicii Franceze, Valâry Giscard d’Estaing, a oferit un dejun în cinstea primului ministru român. Manea Mănescu.Au luat parte persoanele oficiale române care îl însoțesc pe primul ministru.Au participat Raymond Barre, primul ministru, Louis de Guiringaud, ministrul afacerilor externe, Michel d’Ornano, ministrul industriei și cercetării științifice, Andre Rossi, ministrul comerțului exterior, Lionel Stoleru, secretar de stat la Ministerul Muncii, alte persoane oficiale franceze, precum și reprezentanți ai

unor cercuri de afaceri și centrale sindicale.în timpul dejunului, președintele Valery Giscard d’Estaing și primul ministru Manea Mănescu au rostit toasturi.După ce și-a exprimat satisfacția de a-1 primi pe primul ministru al guvernului român, președintele Giscard d’Estaing a spus : Vizita oficială pe care o efectuați în Franța reliefează importanța pe care cele două țări ale noastre o atribuie în permanență relațiilor reciproce. Ceea ce apropie Franța și România, ceea ce înlesnește și face posibil un dialog deschis între ele este — în primul rînd — similitudinea spirituală și a sensibilității lor, care se datorează înrudirii lor culturale latine și unei bogate moșteniri de amintiri istorice comune. Dar acestor elemente vechi și permanente li se adaugă. în epoca noastră, convingerea că Franța și România au de jucat împreună un rol în consolidarea și adîncirea destinderii în Europa. Știm bine și unii și ceilalți că Franța și România au fost printre primele țări care au contribuit la aceasta.Evocînd vizita din 1968 a generalului de Gaulle în România și vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Franța, în 1970, președintele Franței a continuat : Cele două țări ale noastre au avut astfel prilejul nu numai de a proclama cu anticipație cîteva din principiile a căror consacrare oficială la scara întregii Europe a fost făcută de Conferința de la Helsinki, ci și de a da exemplul punerii lor în practică în cadrul relațiilor reciproce.Aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a vă mărturisi cît de plăcut și de interesant a fost pentru mine să mă întîlnesc personal cu președintele Nicolae Ceaușescu la Helsinki.Sint convins, domnule prim-minis- tru, că, cele două țări ale noastre sint animate de voința de a merge în continuare pe această cale, întru- cît au fost printre primele care au deschis-o, și aș dori ca ele să participe activ la pregătirea reuniunii de la Belgrad, dacă vrem ca aceasta să permită realizarea de noi progrese, în acest spirit, Franța și România trebuie să urmărească întărirea relațiilor economice, științifice, tehnice și culturale.Vizita dv. va marca în această privință o etapă importantă, datorită impulsului pe care-1 va da dezvoltării contactelor și cooperării noastre în toate domeniile.Președintele Franței a toastat în cinstea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.A toastat, de asemenea, în sănătatea primului ministru român, pentru

prosperitatea poporului român, pentru viitorul prieteniei franco-române.în toastul său, tovarășul Manea Mănescu, după ce a exprimat gratitudinea delegației române pentru invitația de a vizita Franța, a spus:îmi este deosebit de plăcut, domnule președinte, să transmit din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj de caldă prietenie, salutări cordiale, precum și urări de prosperitate și progres pentru poporul prieten francez. întîlnirile și convorbirile pe care le-ați avut cu președintele României, Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitelor pe care le-ați făcut în România, precum și la Conferința de la Helsinki, au marcat voința comună de a dezvolta continuu raporturile româno-franceze, au trasat orientări fundamentale, deschizătoare de ample perspective legăturilor de cooperare dintre țările noastre.După ce a reliefat spiritul de cooperare care a dominat convorbirile fructuoase și tratativele cu primul ministru Raymond Barre, deosebita lor utilitate pentru dezvoltarea unor noi progrese în cooperarea economică, tehnico-științifică și culturală româno-francezâ, pentru conlucrarea dintre cele două țări în soluționarea unor probleme actuale ale vieții internaționale, primul ministru al României a spus: Țările noastre se pronunță și acționează pentru aplicarea principiilor înscrise în Actul final al Conferinței de la Helsinki, în scopul asigurării unei securități depline pe continentul nostru șl în întreaga lume, care să permită tuturor popoarelor posibilitatea de a-și făuri în liniște viitorul potrivit voinței lor naționale. Intr-o lume care cunoaște prefaceri adinei, în care aspirația spre înnoire se afirmă în mod pregnant, raporturile prietenești dintre România și Franța dovedesc fertilitatea conlucrării intre două state cu structuri social-politice diferite, care acționează în spiritul de cooperare pentru progres și prosperitate în întreaga lume.Exprimîndu-și deplina convingere că întîlnirile, convorbirile și tratativele româno-franceze vor da un nou impuls dezvoltării relațiilor tradiționale de prietenie dintre România și Franța, în interesul popoarelor român și francez, al cauzei generale a păcii și cooperării între națiunile lumii, primul ministru al României a toastat în cinstea președintelui Va- lefy Giscard d'Estaing, în sănătatea primului ministru Raymond Barre, pentru prietenia dintre România și Franța.Primirea și dejunul s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.
Declarații ale premierului francez 

în probleme economiceGuvernul francez a fixat un plafon de 55 miliarde franci pentru importurile de petrol în 1977 și a- cest plafon va rămîne neschimbat, chiar dacă O.P.E.C. va majora prețul petrolului, a declarat miercuri seara primul ministru Raymond Barre, în cadrul unei dezbateri televizate.După cum relevă agenția France Presse, Barre a precizat că ar putea fi luate măsuri privind economia de energie pentru a nu se depăși plafonul amintit, fără a se merge însă pînă Ia raționalizarea a- cesteia.Pe de altă parte, răspunzînd Ia o întrebare privind nivelul datoriei externe a Franței, premierul a de

clarat că creditul țării „nu este a- menințat". Din 1974, a spus Barre, datoria Franței a crescut la 44 miliarde franci. • La sfîrșitul lunii noiembrie 1976, rezervele de schimb ale Franței erau de 86,5 miliarde franci. Insă din 1974, creanțele asupra străinătății au sporit cu 33 miliarde franci și Franța deține 18 miliarde franci creanțe asupra Fondului Monetar Internațional.De asemenea, referitor la F.M.I., primul . ministru francez a apreciat că eventualitatea unei întoarceri la un sistem de schimburi fixe. însă ajustabile, constituie un progres față de legalizarea schimburilor flotante care se preconizează.

Rezultatele 
referendumului din Spaniaîn cadrul referendumului care a avut loc în Spania în legătură cu programul guvernamental de reforme politice, 94,2 la sută din totalitatea sufragiilor exprimate au fost favorabile măsurilor preconizate.La vot au participat 77,5 la sută dintre alegători, iar 22,5 la sută s-au abținut. Dintre cei care s-au prezentat la urne, 2.6 la sută au votat împotrivă. Buletinele albe au reprezentat 3 la sută, iar cele anulate 0,2 la sută. Un procent deosebit de mare de abțineri — 45,7 la sută — a fost înregistrat în Țara Bascilor.Pe de altă parte, agenția France Presse anunță că Marcelino Camacho, liderul Comisiilor muncitorești din Spania (sindicatele interzise de guvern) a fost arestat, joi, la Madrid, în cursul unei reuniuni într-un cartier muncitoresc din Madrid.

NAȚIUNILE UNITE. După adoptarea rezoluției privind prelungirea cu șase luni a mandatului forțelor O.N.U. de menținere a păcii în Cipru, Consiliul de Securitate a ținut o ședință în cadrul căreia membrii consiliului au reafirmat poziția țărilor respective față de situația din Cipru și modalitățile de rezolvare a ei.Reprezentantul României, ambasadorul Ion Datcu, a declarat că România a insistat întotdeauna asupra necesității unei rezolvări politice a situației din Cipru, prin negocieri între cele două comunități, sub egida și cu contribuția activă a O.N.U. Considerăm — a spus el — că este necesar ca soluția în problema Ciprului să fie conformă cu drepturile și aspirațiile legitime ale celor două comunități din insulă și să se bazeze pe rezoluțiile O.N.U., care au consacrat suveranitatea, independenta, integritatea teritorială și nealinierea Republicii Cipru.

România, a spus vorbitorul, se pronunță în mod consecvent pentru retragerea fără întîrziere a trupelor străine staționate pe teritoriul Republicii Cipru, precum și pentru încetarea oricărui amestec în treburile acestei țări.Este necesar ca cele două părți interesate să reia negocierile în vederea realizării unei reglementări juste și durabile a problemei Ciprului. care să asigure conviețuirea pașnică a celor două comunități — greacă și turcă — în sînul unui singur stat independent. In acest scop, sprijinim continuarea misiunii de bune oficii pe care Consiliul de Securitate a încredințat-o secretarului general al O.N.U., astfel încit cele două părți să fie aduse cît, mai repede la masa negocierilor, să discute toate aspectele de fond și să realizeze împreună o soluție de ansamblu a întregii probleme a Ciprului.
MOSCOVA

Manifestare prietenească sovieto-poioneză

PEKIN 16 (Agerpres). — Delegația de partid și guvernamentală română, aflată în vizită de prietenie în Republica Populară Chineză, formată din tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului 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., Nicolae Gavrilescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Pekin, și Alexandru Mărgăritescu, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut joi convorbiri cu tovarășul Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat, cu alte cadre cu munci de răspundere din aparatul C.C. al P.C. Chinez, din conducerea Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Comerțului Exterior.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb reciproc de informații privind activitatea celor două partide

și guverne de construire a socialismului în România și China, precum și în legătură cu relațiile bilaterale româno-chineze.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme actuale ale situației din lume, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în cursul convorbirilor a fost exprimată dorința și hotărîrea celor două partide și guverne de a dezvolta, adînci și consolida continuu prietenia revoluționară, unitatea militantă și colaborarea frățească pe multiple planuri între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, între popoarele celor două țări.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie, ce caracterizează relațiile dintre cele două țări și popoare.Seara, Comitetul revoluționar al municipiului Pekin a oferit în onoarea delegației de partid și guvernamentale române un spectacol de gală, susținut de Ansamblul Armatei Populare Chineze de Eliberare.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — La Kremlin a avut loc joi o întrevedere între Leonid Brej nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,

care se află la Moscova într-o vizită de prietenie.Edward Gierek i-a înmînat lui Leonid Brejnev, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei sale de naștere, înalta distincție poloneză „Polonia Restituia" cu Marea Cruce.
MOZAMBIC

Tezele pentru Congresul FRELIMO

LONDRA

Reacții la noile măsuri de austeritateLONDRA. — Noile măsuri de austeritate, anunțate miercuri în Parlamentul britanic de ministrul de finanțe Denis Healey, au provocat puternice reacții în rândurile opiniei publice, cît și în cercurile politice și economice ale țării. După opinia cercurilor de afaceri din City, reducerea cheltuielilor publice cu numai un miliard de lire, in loc de două miliarde, așa cum se aștepta, ar fi insuficientă, iar celelalte măsuri ar fi insuficient de severe.Aripa de stînga laburistă a reacționat imediat : 70 de deputați laburiști au și declarat că vor vota împotriva noilor măsuri în cadrul primei reuniuni a conducerii laburiste consacrate discutării lor. La rîndul lor, liderii sindicatelor critică măsurile, ară- tind că ele vor provoca creșterea în continuare a numărului șomerilor, care a atins în prezent cifra de 1 350 000, și vor accelera scăderea nivelului de trai al clasei muncitoare.

La rîndul lor, ziarele de toate o- rientările au primit defavorabil noul „pachet economic" — al treilea în a- nul acesta — al guvernului laburist.
★Noile măsuri economice au antrenat o scădere bruscă a cursurilor de schimb ale lirei sterline la bursa din Londra și pe alte piețe valutare. In capitala britanică — precizează agenția Reuter — cota de schimb liră-do- lar s-a modificat de la 1.6825 dolari pentru o liră, la 1,666 dolari.
★Ministrul american de finanțe a afirmat miercuri că va acorda Marii Britanii un credit în valoare de 500 milioane dolari și că S.U.A., va susține cererea britanică privind împrumutul de 3,9 miliarde dolari ce urmează să fie acordat de F.M.I. A- cesta urmează a se întruni la 3 ianuarie pentru a examina cererea Marii Britanii.

agențiile de presă
Lucrările reuniunii Comi

siei speciale a Adunării Populare de redactare a proiectului noii Constituții a R.P. Albania, care a examinat observațiile făcute asupra proiectului Constituției, s-au încheiat Ia Tirana. In cadrul ultimei ședințe a luat cuvîntul Enver Hodja, prim- secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele comisiei, care a subliniat semnificația noii Constituții.
Samoa de Vest — 

un nou membru 
al O.N.U.

Samoa de Vest a devenit cel 
de-al 147-lea membru al O.N.U. 
in urma hotăririi Adunării Ge
nerale de a aproba recoman
darea făcută in acest sens de 
Consiliul de Securitate. Obținînd 
independența' în 1962. Samoa de 
Vest a fost administrată de 
Noua Zeelandă in cadrul acor
dului de tutelă cu O.N.U.

Acest teritoriu din Pacific este 
format din două insule, cu o 

suprafață de aproximativ 1 500 
kilometri pătrați si o populație 
de 150 000 locuitori (in 1970). 
Partea estică a arhipelagului 
Samoa se află in prezent sub 
administrația Statelor Unite.

Guvernul grec a initiat ne’ gocieri cu societățile străine „Philips" (Olanda), „Siemens" (R.F.G.) și „I.T.T." (S.U.A.) pentru obținerea unei participări a statului de 51 la sută la acțiunile acestora. O asemenea măsură, se arată la Atena, este menită să asigure controlul statului în sectorul industriei telecomunicațiilor.
Nouă partide politice din 

Namibia au adoptat hotărîrea de a adera la Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), care conduce lupta poporului pentru eliberarea națională, a anunțat la Lusaka comisarul O.N.U. pentru Namibia, Sean McBride.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al Iugo
slaviei, Gemal Biedici, a primit pe Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Convorbirea a fost consacrată analizării rezultatelor cooperării economice dintre cele două țări și perspectivelor dezvoltării ei pe termen lung.

0 reuniune a ?efilor de stat din America Centrală va avea loc în ianuarie anul viitor, la San Jose. Obiectul dezbaterilor îl constituie proiectul creării unei Comunități economice și sociale a Americii Centrale.
Premierul egiptean, Mam- douh Salem, a inaugurat operațiunile de încercare a conductei petroliere Suez — Alexandria, a cărei construcție a costat 500 milioane dolari și care urmează să fie dată în exploatare în a doua jumătate a lunii ianuarie. Conducta, lungă de 320 kilometri, va servi la încărcarea tancurilor petroliere prea mari pentru a traversa Canalul Suez.
Program guvernamental. Cancelarul Helmut Schmidt a prezentat joi în Bundestag programul de politică internă și externă al noului guvern al R.F.G. în sfera politicii externe, programul reafirmă principalele orientări cunoscute ale coaliției social-democrați-liberali — aflată în ultimii ani la conducerea R.F.G. — privind participarea la N.A.T.O., relațiile Est-Vest, securitatea și cooperarea în Europa, statutul Berlinului occidental, raporturile cu lumea a treia.
Data alegerilor din Alge

ria. Un comunicat oficial difuzat miercuri la Alger anunță că data alegerilor pentru Adunarea Națională Populară a țării a fost fixată pentru 
4 februarie 1977.

In cadrul experimentului 
internațional „Sambo-76" - care se desfășoară cu participarea specialiștilor sovietici, suedezi și

La Maputo au fost date publicității tezele pentru Congresul al III-lea al Frontului de Eliberare din Mo- zambic (FRELIMO), ale cărui lucrări urmează să aibă loc în februarie 1977. Acest congres este menit să stabilească obiectivele și sarcinile Mozambicului în perioada edificării în țară a democrației populare.Tezele, care sint prezentate spre dezbatere întregului popor, subliniază că etapa revoluției popular-de- mocratice presupune afirmarea în continuare a puterii clasei muncitoare, întărirea alianței sale cu țărănimea și consolidarea unității ideologice și de clasă a oamenilor muncii, finalizarea lichidării rămășițelor societății colonial-capitaliste, precum și asigurarea deplinei independente economice față de imperialism.

FRELIMO declară că înfăptuirea tuturor acestor obiective de importanță vitală nu este posibilă fără crearea unui partid de avangardă, întemeiat pe alianța dintre muncitori și țărani și călăuzit în activitatea sa de ideologia științifică a proletariatului. Tocmai într-un astfel de partid, care să constituie forța conducătoare a societății și stag’d, trebuie transformat FRELIMO -ț spune în teze. In încheiere se arată că revoluția mozambicană se consideră parte componentă a revoluției proletare mondiale, militînd pentru întărirea alianței firești cu partidele muncitorilor și țăranilor, cu mișcările de eliberare națională din Africa și din alte regiuni geografice, cu întreaga mișcare democratică existentă în lume.
Deschiderea sesiunii Adunării de Stat

a R. P.BUDAPESTA 16 (Agerpres). — La Budapesta s-au deschis joi lucrările sesiunii de iarnă a Adunării de Stat a R. P. Ungare. La ordinea de zi se află proiectul de lege privind bu-
Ungaregetul de stat pe anul 1977, raportul ministrului de externe privind situația internațională și activitatea guvernului în domeniul politicii externe și alte probleme.

transmit:
francezi — de pe teritoriul Suediei au fost lansate 14 aerostate purtînd aparate științifice în nacelă. Aerostatele au zburat în derivă la altitudini de 30—35 kilometri deasupra Suediei, Finlandei și U.R.S.S., atingînd aproximativ meridianul munților Ural.

La invitația președintelui 
Consiliului Comandamen
tului Revoluției, Moamer ei Geddafi, în a doua jumătate a lunii decembrie Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, va face o vizită oficială de prietenie in Libia.

Cel puțin 10 persoane au 
fost ucise și alte 30 rănite miercuri de o bombă care a explodat într-o sală de cinema din centrul Buenos Aires-ului, folosită pentru conferințe de către Ministerul argentinean al Apărării.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s București. Plata Sctnlell. Tel. 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorl! din Întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SC1NTE1I 40 36t

WASHINGTON: Seminar
cu tema „Relațiile 

economice și comerciale 
româno-americane"WASHINGTON. — La Washington a avut loc seminarul cu tema „Relațiile economice și comerciale româ- no-americane“ — organizat de Ambasada țării noastre în S.UA., împreună cu Consiliul pentru comerțul Est-Vest și partea americană a Consiliului economic româno-american al camerelor de comerț din cele două țări. Au luat parte reprezentanți ai Administrației și Congresului S.U.A., Băncii de export-import și ai unor companii și firme americane. ’iParticipanții au relevat stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor economice româno-americane, importanța acestora în contextul general al dezvoltării relațiilor dintre România și Statele Unite. A fost subliniată, de asemenea, utilitatea de a se acționa în direcția dezvoltării și diversificării relațiilor economice și comerciale dintre România și Statele Unite ale Americii.

Succesul Expoziției economice 
românești de la Manila

La Manila și-a în
chis miercuri porțile 
Expoziția economică a 
României, a doua ma
nifestare de acest 
gen organizată de țara 
noastră in capitala Fi- 
lipinelor.

La expoziție, 15 în
treprinderi românești 
de comerț exterior au 
prezentat un mare nu
măr de produse din 
variate sectoare de ac
tivitate.

„Expoziția — a decla
rat Troadio Quiazon, 
secretarul filipinez 
pentru comerț — ai- 
lustrat importanta pe 
care guvernul Româ
niei prietene o acordă 
dezvoltării relațiilor cu

Filipinele. Ea a oferit 
specialiștilor și publi
cului posibilitatea să 
cunoască mai multe 
despre profilul econo
mic, tehnologic și cul
tural al României, 
facilitind, totodată, 
cercurilor noastre eco
nomice ocazia să per
fecteze acorduri co
merciale și să iden
tifice noi posibili
tăți pentru schimburi 
de mărfuri intre cele 
două țări. Guvernul 
filipinez, care a spri
jinit pe de-a între
gul buna desfășurare 
a acestei ample mani
festări economice ro
mânești, a văzut in ea 
— a subliniat Troadio

Quiazon — un instru
ment menit să contri
buie la promovarea re
lațiilor comerciale și 
economice bilaterale, 
la apropierea dintre 
cele două țări".

„Este o șansă pentru 
noi — a declarat, la 
rîndul său, Edmundo 
Lim, de la «Philipine 
International Trading 
Corp» — că România 
este doritoare să pro
moveze comerțul cu 
Filipinele, o dovadă in 
acest sens fiind și ac
tuala expoziție. S-a 
demonstrat și cu a- 
ceastă ocazie calitatea 
produselor românești, 
competitive pe plan 
mondial".

© PREPARATE MEDI
CALE RADIOACTIVE. Oamenii de știință de la Institutul central pentru cercetări nucleare al Academiei de Științe a R.D.G. din Rossendorf, în apropiere de Dresda, au elaborat noi preparate radioactive destinate centrelor de medicină nucleară ale țării. In prezent sortimentul de izotopi radioactivi cu aplicare în domeniul medicinii se ridică la 500 de produse. Cu ajutorul farmaceuticii nucleare în R.D.G. se efectuează anual aproximativ 300 000 consultații și tratamente nucleare. Preparatele radioactive au devenit indispensabile în diagnosticarea și terapia unor maladii ale circulației sîngelui, tumorilor, diferitelor tulburări funcționale ș.a.

• CEASURI PUBLICE 
DIRIJATE PRIN RADIO. Ceasurile publice de pe străzile 

Vienei sînt în prezent puse în mișcare prin radio. Această transformare a fost determinată de faptul că o reînnoire a rețelei de cabluri pentru transmiterea impulsurilor de indicare a timpului era prea costisitoare. In fiecare ceas a fost instalat un radioreceptor puternic, care primește de la un emițător central un impuls la fiecare minut. Timpul normal este măsurat de ceasurile centrale cu cuarț, care la rindul lor sînt sincronizate cu ceasul atomic internațional. In ciuda vechimii lor, ceasurile Vienei indică în prezent ora exactă a ceasului atomic.
® UN NOU „NEMU

RITOR". Academia franceză și-a îmbogățit rîndurile cu un nou „nemuritor" (nume sub care sînt cunoscuți membrii acestei prestigioase instituții). Este vorba de cunoscutul dramaturg Fe- licien Marceau (a cărei celebră piesă „Oul" s-a jucat și pe sce

nele noastre), care ocupă fotoliul de academician lăsat gol în urma decesului altui cunoscut dramaturg, Marcel Achard. Tradiționalul discurs de prezentare a noului membru a fost rostit de Andră Roussin, de asemenea, reputat dramaturg, ale cărui piese au lansat-o, cu cîteva decenii în urmă, pe artista de origine română Elvira Popescu.
• NOR DIN MATE

RIAL PLASTIC. Specialiștii britanici au confecționat un nor... din material plastic producător de ploaie, pentru a a- proviziona cu apă zonele de deșert din Kuweit. „Norul din plastic" se prezintă ca o saltea vopsită în negru (pentru a absorbi razele solare) și umplută cu o cantitate redusă de gaz. Soarele încălzește gazul, care se dilată, „norul" se umflă și începe să se înalțe — fiind purtat cu ajutorul unor cabluri, în direcțiile dorite. Aerul care se ridică din nisipul deșertului se lovește

DE P R ET U TIN DENIde suprafața neagră, relativ rece, a „norului". Umiditatea care se ridică o dată cu aerul se condensează, și astfel începe să „plouă".
© MAȘINĂ DE SCRIS 

PENTRU ORBI. ° ma*ină electrică de scris pentru orbi în sistemul Braille a fost creată de un colectiv de programatori la Centrul de calcul al Academiei poloneze de științe din Varșovia. Colectivul a lucrat timp de 4 ani, sub conducerea profesorului Leon Lukasiewicz. Astfel, au fost create premisele tehnice pentru a îmbunătăți în mod substanțial condițiile de activitate profesională a orbilor. „Waza 9“ — denumită după literele cu care încep numele și prenumele constructorului ei, inginerul Wojciech Za- 

wîstowski — este prima mașină de scris electrică pentru orbii din lume. Ea poate fi cuplată după voie cu orice dispozitiv de citire a benzilor perforate și dirijată automat de acestea.
© CUM A LUAT NAȘ

TERE INSULA MADA
GASCAR. Insula Madagascar, din oceanul Indian, a constituit cu peste 135 milioane de ani în urmă — o parte integrantă a litoralului est-african, în Zona ocupată azi de Somalia, Tanzania, Kenya. Ea s-a separat apoi de continentul african și s-a deplasat spre sud, stabi- lindu-și, în cele din urmă, poziția de astăzi. La această concluzie au dus cercetările paleo- magnetice făcute asupra unor roci de vechime diferită și des

pre care informează omul de știință britanic J. P. Smith în revista „Nature".
© ANTICA PADOVĂ 

REVINE IN ACTUALI
TATE. în urma săpăturilor arheologice efectuate de Institutul de arheologie au fost descoperite o vastă necropolă din secolul VI—V î.e.n. — din care s-au scos 156 de urne și diverse obiecte — precum și șase morminte de cai. Bogăția obiectelor găsite, vechimea lor, indiciile prețioase sociale și religioase pe care le oferă fac ca această descoperire să fie una din cele mai importante din ultimul timp în Italia.

© FABULOASA CĂ
LĂTORIE A GLOBULE
LOR ROȘII. Un medic elvețian a realizat, pentru prima 

oară, un film despre călătoria hematiilor de-a lungul celor 200 km de vase sanguine din corpul omenesc. O cameră de luat vederi a urmărit „pe viu" goana globulelor roșii în vederea a- provizionării celulelor cu oxigen. In acest travaliu, o hematie parcurge artere, vene, capilare, drumul său durînd, în total, 120 de zile. Deși diametrul unei globule roșii este 7,5 microni, ea reușește să se „strecoare" cu agilitate prin capilare cu un diametru de două ori mai mic decît al său ; pentru a le străbate, hematiile își deformează aspectul — proprietate care le este specifică. Filmarea a durat, cu totul, șapte luni.
© ADAPTABILITATEA 

MAIMUȚELOR. Maimuțe din specia Rhesus și cimpanzei au trăit anul acesta cea de-a patra vară pe insulele nelocuite ale lacului Iasvo din nord-vestul U.R.S.S. Prin acest experiment 

fiziologii din Leningrad vor să studieze cum se comportă animalele în condiții de viață neobișnuite pentru ele și cum se adaptează la o nouă climă. Primele rezultate ale cercetărilor arată că maimuțele sînt extrem de adaptabile. Nici una nu s-a îmbolnăvit.
o COMPLETA

REA... SIMFONIEI „NE
TERMINATE". Simfonia • 8-a — „Neterminata" — de Schubert ar urma să nu-și mal justifice numele. Dirijorul orchestrei simfonice din orașul francez Tours, Florian Holland, intenționează să prezinte melomanilor o versiune „terminată" a capodoperei compozitorului german. în completarea celor două părți ale partiturii existente, el a compus o a treia parte. Rămîne de văzut dacă și publicul va fi de acord...
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