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Aftwca & wr/cir/fiini
cere talifitare tot mai înaltă
Ca în fiecare an. în această perioadă la sate se desfășoară învăță- mintul agroindustrial de masă — mijloc important de ridicare a nivelului de pregătire profesională a oamenilor muncii din agricultură, in concordanță cu cerințele cincinalului revoluției tehnico-științifice. Acumularea de noi cunoștințe tehnice și științifice de către membrii cooperativelor agri- oole, mecanizatorii crătorii din întreprinderile agricole de stat le va da acestora putința să muncească mai bine pămintul. să aplice metodele și tehnologiile noi de creștere a animalelor și, pe a- ceastă obțină mari la nivelul posibilităților oferite de extinderea mecanizării, chimizării și irigațiilor, de noile cuceriri ale științei agricole. Așa cum sublinia, tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită cu prilejul „Zilei rec.oltei", factorul hotăritor de care depinde punerea in valoare a tuturor acestor mijloace materiale, a rezultatelor științei, pentru a se obține o creștere tot mai mare a producției agricole este omul — și, tocmai de aceea, îmbogățirea cunoștințelor tehnico-profesionale ale celor ce muncesc în agricultură constituie o condiție esențială pentru progresul rapid al acestei ramuri de bază a economiei Iul cincinal.Este un adevăr se poate concepe dernă. intensivă, vitate și eficiență, fără profunde cunoștințe de biologie, mecanică, chimie, fără însușirea și aplicarea in producție a tot ceea ce e valoros și înaintat în știința și practica agricolă. Tocmai de aceea, în programele privind desfășurarea acțiunilor de propagandă agricolă și de instruire profesională a cooperatorilor și a lucrătorilor din unitățile agricole de stat se prevede obligativitatea perfecționării permanente a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii din agricultură. Revine, prin urmare, organelor și organizațiilor de partid, direcțiilor agricole și uniunilor jude-

din S.M.A. și lu-

țene ale cooperativelor agricole . datoria să organizeze și să coordoneze, zi de zi, desfășurarea cursurilor în- vătămintului agroindustrial de masă, să l'acă totul pentru ca noutățile din tehnica și știința agricolă, experiența înaintată a fruntașilor să fie pinite de toți cei care lucrează ogoare.Pentru a se obține rezultate, cit bune în desfășurarea învățămîntului
stă- pemai

cale. să producții

naționale în actua-incontestabil că nu o agricultură mode mare producti-

profesional agroindustrial de masă se cere ca in toate unitățile agricole să i se asigure un caracter concret, practic și bine organizat. Pe baza indicațiilor conducerii partidului, instruirea profesională se organizează în toate întreprinderile agricole, cooperativele agricole'de producție, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii. institutele, și stațiunile de cercetări. Constituie un fapt pozitiv că, in majoritatea unităților agricole, la cursuri au fost cuprinși un mare număr de oameni, îndeosebi cei,care lucrează în principalele locuri ale producției, cei care angajează «suprafețe în acord global, toți cei ce lucrează in zootehnie. Organizațiile de partid au datoria să se îngrijească pentru a fi cuprinși in învățămîntul profesional toți oamenii caic concură la realizarea producției, indiferent de locul lor de muncă. Este o cerință determinată de faptul că intre rezultatele obținute de diferite formații de muncă din aceeași unitate sau de unități a- gricole vecine există diferențe apreciabile în ce privește nivelul recoltelor sau al producțiilor zootehnice. Aceste decalaje intre producțiile obținute se datoresc nu atit diferențelor de condiții pedoclimatice, ci mai ales modului diferit de a munci, priceperii diferite a oamenilor de a aplica sau nu metodele moderne de lucrare a pămintului sau de îngrijire a animalelor. Este un argument con-
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Brașov : un nou lot de tractoare este gata pentru livrare

vingător care pledează în favoarea cuprinderii in învățămîntul profesional de masă a tuturor celor ce contribuie la realizarea producției agricole, pentru ca pretutindeni să se obțină rezultate la nivelul fruntașilor.Experiența de pină acum a arătat că eficiența învățămîntului agroindustrial presupune — aceastafiind o condiție indispensabilă— ca toți cei cu- ---- ■— --------------- prinși la cursuri să participe imintului ST w--------tice, să-șii masa cunoștințele predate și să le apli- ------------------------ ce apoi în practică. Ținind seama de neajunsurile care s-au manifestat în trecut în ce privește frecventa, multe organizații de partid au prevăzut în planurile lor de muncă să desfășoare ample acțiuni politico-educative în vederea înțelegerii de către cursanți a necesității de a participa cu regularitate la lecții, comuniștii trebuind să fie chemați să constituie un exemplu în a- Ceastă privință.însușirea temeinică a cunoștințelor presupune, in primul rind, ca lecțiile și dezbaterile să fie strips legate de specificul producției din fiecare fermă și formație de muncă, de activi-

lai prac- i insu- temeinic

CRONICA SAPTAMINIh

Progresul rapid 
al economiei — temelia

bunăstării
întregului popor pesâptămina ampla mobili-Definitorie pentrucare o incheiem este ........ ..zare a oamenilor muncii din întreaga economie, a organizațiilor de partid pentru a încheia anul in curs cu rezultate cît mai bune în îndeplinirea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R. Prin al P.C.R., Ceaușescu, precum și doara, ~ Neamț, Harghita, Iași, Buzău, Prahova, miș, Caraș-Severin și Ilfov anunțat îndeplinirea în avans sarcinilor de plan pe acest an și obținerea unor insemnate sporuri de producție in perioada pină la sfîrși- tul anului. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. se poate aprecia că asemenea rezultate și, în general, ansamblul realizărilor creează premise favorabile pentru realizarea cu succes și depășirea cincinalului.Grija deosebită și perseverența cu care partidul nostru, conducerea sa urmăresc transpunerea in viață a hotăririlor congresului și-au ...găsit o elocventă expresie prin noile vizite de lucru făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la expozițiile consacrate noutăților in domeniul producției de mobilă, tehnologiilor și materialelor de construcții și bunurilor de larg consum, Scopui acestor vizite l-a constituit examinarea modului in care au fost îndeplinite indicațiile date cu prilejul unor vizite anterioare — din 29 octombrie. 12 și 17 noiembrie — un asemenea control concret, precis, la fața locului, la un interval de timp bine determinat constituind un exemplu cu valabilitate generală.înregistrind eu satisfacții» progresele pe linia promovării unor tehnologii și materiale de construcții de mare randament, creării unor tipuri de mobilier modern, multifuncțional, dimensionat potrivit spațiilor din noile apartamente, îmbunătățirii ca

telegrame trimise C.C. tovarășului Nicolae municipiul București, județele Brașov, Hune- Constanța, Mureș, Brăila, Alba, Satu Mare, Vaslui, Ti-au a

lității bunurilor de consum și diversificării gamei sortimentale, secretarul general al partidului a formulat în același timp o seamă de indicații pentru perfecționarea in continuare a activității în aceste sectoare.în totalitatea lor, măsurile preconizate în cele trei domenii abordate evidențiază, accentul deosebit pe care conducerea partidului il pune, în etapa actuală, pe stimularea factorilor intensivi, calitativi tării economice.Sub semnul acestei majore s-au desfășurat în pe care o incheiem și lucrările Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, subliniind progresele înregistrate în acțiunea de reducere a consumurilor materiale la lucrările de construcții-montaj — acțiune inițiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu — a recomandat continuarea stăruitoare a eforturilor în această direcție. înscrierea ieftinirii investițiilor ca sarcină permanentă a intreprinderilor, institutelor de cercetări, ministerelor. în a’celași sens, al reducerii costurilor, folosirii optime a materialelor, concomitent cu promovarea tehnologiilor înaintate, ca parte componentă a progresului tehnic se înscrie și Programul special pentru extinderea utilizării maselor plastice și metalurgiei pulberilor în construcția de mașini și alte domenii.O dată mai mult s-a vădit cu prilejul vizitelor de lucru și ședinței. Comitetului Politic Executiv al al P.C.R. că întreaga politică nomică a partidului are ca țel damental creșterea nivelului de al poporului.

ai dezvol-preocupărisăptămîna'

Le-am întîlnit în Maramureșul forestierilor și in Insula Mare a Brăilei la Dăbuleni. in lanurile cîm- piei de nisipuri ale Olteniei și pe obcinele Buco- v inei ; la Gilău, Tarnița și Mărișelu. pe drumurile constructorilor de hidrocentrale de pe Someș și la exploatările de sulf din Masivul , Călimanilor. Le-am văzut pe bărăgane și runcuri. pe podișuri și pc foste rimnice. in vii și orezarii, pe șosele și in Carpați, prin vămile cucului — în zile pline de soare, în altele bintui- te de vifor ori bolnave de apă. Le-am admiraț pornind strălucitoare și victorioase pe drumurile exportului pe platformele autotrailerelor, ale vagoanelor de cale ferată și în uriașele magazii ale transoceanicelor navigind sub aproape toate pavilioanele lumii. Și fie că se numeau IAR. SRT, KD, UTOS. U. S ori A — si- . gle precedate ori succedate de cifre și litere indi- cind tipuri, variante, destinații. clase și puteri — pentru noi ele au semnificat totdeauna TRACTORUL ROMÂNESC.Fără ele n-am fi putut organiza agricultura noastră socialistă. Fără ele . n-am fi obținut niciodată recoltele anului 1976 — cele mai mari din întreaga istorie a unei țări pe care răposatele regimuri ar fi vrut-o veșnic eminamente agrară, ceea ce ar fi echivalat insă cu veșnic eminamente falimentară. Fără ele nu pot fi înțelese nici planurile anuale, nici cincinalele. Au intrat atit de adine in viața și in conștiința noastră incit fără ele aproa- ^pe că nu ne mai putem

imagina spațiile carpato- dunărene. Fără ele n-am fi avut nici medalia de aur a Tirgului de la Leipzig, nici trofeul internațional al calității pe 1973 acordat la Madrid, nici numeroasele distincții obținute la saloanele de invenții pentru mașinile și utilajele gindite și executate in inima Tării

rul romanesc poate fi utilizat la executarea unor lucrări mult mai grele și complexe" (Dintr-o rație a ferfnierului Boon, din provincia bant. Olanda). Am continua...Astfel de tractoare construiesc brașovenii și le exportă în 85 de țări din toate continentele, unele

decla-VanBra- putea

S-U MMMRMtV77

Grijă permanentă 
pentru lărgirea 

democrației și întărirea 
legalității socialisteȘi în zilele săptăminii pe care o in- ■ cheiem problemele adîncirii demo- '. „ crației noastre socialiste s-au aflat, de asemenea. în atenția conducerii

(Continuare în pag. a V-a)

R. . . . ) Birsei, nici nu s-ar făcut auzite vreodată la Brașov recunoașteri genul : „Numai 1975 am vindut400 de tractoare de diferite mărimi U-350, U-445, U-550, U-,650. Am constatat că tractoarele foarte bune se adaptează bine condițiilor din Canada. Clienții noștri sint foarte mulțumiți de tractoare, în general, tractoarele românești sint produse foarte bune“ (Semnează Alek Prokopchuk. director. Butler Brothers Canada Ltd.) ; sau „...Posed două tractoare : un «Massey Ferguson.- și iun tractor românesc. 'în comparație cu ..Massey Fergu- son“-ul - — -

fide in anul aproape
— cum sint S.U.A. și Anglia. Franța și Republica Federală Germania. Belgia și-Olanda. Canada și Elveția. Australia, Brazilia. Cehoslovacia și. Da- . nemarca — cu un ridicat nivel industrial, eu vechi tradiții și ambiții în domeniul construcțiilor, de tractoare. Șaptesprezece dintre cele mai reputate institute, birouri de încercări și secții specializate ale universităților mapamondului au testat și atestat calitatea și performanțele tractoarelor românești. Marca U.T.B. s-a impus pe piața internațională și prin vînzarea de licențe de produse și tehnologii

fabncație. Este firesc, pentru că — di.n nov cităm, de astă dată dintr-o declarație a domnului Green, președintele companiei Milton Equipment Ltd. — „uzinele din Brașov sint foarte moderne, poate chiar mai mult decit unele din America de Nord". Cine nti știe cit de nemai.po- jnenit de greu este să-ți atragi elogiile concurenței...Și toate acestea in numai treizeci de ani ! Pentru că azi. duminică, 26 decembrie a.c„ se împlinesc L trei decenii de cind a pornit prințul IAR-22 ‘Șnaugurind secolul de aur al tractorului romanesc, Pină și calendarul, a, țintit să .puncteze cu roșu ziua aniversară. . Cu roșu — ca și culcare.a:J,; flamurilor sub care s-a1 trăit in România de! fttu.nci încoace.Iată ce; comunică, la 4 ianuarie 1947. trimisulspecial, al .„Seinteii" la -Brașov : „.Am văzut pornind . ■ primul tractor românesc ! . Tractorul. IAR-22 merge, cui 18 km: pe oră pe șosea și; cu 6—7, km pe oră' pe ogor", ian sub fotografia', infățișind pe primul născut al îhdus- . t.riei românești, de, trac- .to'are ,.4-a- scris : „Acesta este primul trăefor românesc făurit cu mintea, cu brațele și eu sufletul tehnicienilor dă la.IAH- Brașov". Untjeva mai joș. reporterul de atunci consenjnau ..în ciuda tuturor greutăților, IAR- ișții au reușjfsă fie la înălțimea Uzinelor din străinătate".
de (Continuare 

in pag. a IlI-a)65 CP, tracto-

Peisaj ,n Botoșanii de azi

Cum se va desfășura recensămîntul 

populației și al locuințelor întrebări și răspunsuri
în pagina a ll-a
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AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
• INDUSTRIA JUDEȚULUI PRAHOVA
• INDUSTRIA JUDEȚULUI TIMIȘ
• INDUSTRIA JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN
• INDUSTRIA JUDEȚULUI ILFOV

în pagina a lll-a

„Cîntarea României" 
sub stema Republicii

Dedicație
O hartă-a țării-i fiecare om 
A fării viață-i viața fiecărui 
Spre slava ei poți sîngele să-fi dărui 
Și trupul pin' la ultimul atom.

Nimic nu e-ntîmplare, nici noroc • 
Nici munții ei, nici lacurile lor 
Prea au apus coroanele de foc 

, Pe tîmple răzimate-n viitor.

Prea a cîntat cu singe vreo fîntină 
Pierzîndu-și dreptul apei cristaline 
Ca nume de eroi să ne rămină 
De printre vremi adine să ne Iumine 

înclină-ți ochiul viilor statui 
Ce-s, precum griul, semănate-n veacuri 
Tu ești al țării, nu al nimănui ! 
Să-i aperi demn eternele meleaguri !

Și vîntul de-ncerca-va să aplece 
Un brad semeț, un arbor oarecare 
Să afle că pe-aicea nu se trece 
Că-i sîntem țării veșnice hotare.

O hartă-a țării-i fiecare om 
A țării viață-i viața fiecărui 
Spre slava ei poți sîngeie să-ți dărui 
Și trupul pin' la ultimul atom !

Nicolae DRAGOȘ

Mesaj
Din acel viiat viitor, cind 
in urma lui doar paginile cărților 
vor mai depune mărturie — 
gindiți-vă la noi așa :

Iată, aceștia 
necunoșcînd irica de moarte, 
cu arma-n mină, în noroi și praf 
și singe, cu uneltele în mină 
în vuiet de uzine și de fabrici 
sau pana între degete stringind 
deasupra unei pagini smulse, 
dirz au luptat pentru un ideal. 
Poate țt-au iost eroi.
Dar inimile lor tînjeau cu incordar» 
nestăvilită, după 
blinda, frumoasa și mîngîietoarea 
pace șl liniște.
De cite ori au cunoscut și-amarul ! 
Dar niciodată n-au pierdut speranța. 
Cu ea' în piept, nemuritori 
ei au luptat cu arma, cu ciocanul 
și cu condeiul, 
aceștia, despre care numai 
legendele vă mai vorbesc.

Atunci, în acel fericit viitor, 
cind veți fi nevoiți să căutați 
o mărturie-n cărți — 
gindiți-vă la noi așa.

SZEMLGR Ferenc

In românește de Constantin OLAR1U

Din doine și balade
Noi ne-am născut din doine și balade — 
Stînci neîngenuncheate de cascade, 
Din munți cum alții nu-s mai cumsecade.

Sub ceru-nmiresmat al ciocîrliei, 
Trăiască-n Veci cîntarea României ! 
Noi sîntem brazi și mai ales goruni ; 
Ne-au bîntait incendii și iurtuni. 
Dar demni rămas-am, și la suflet buni.

Se-aud geneze-adinci în trupul gliei i 
Cîntarea fără moarte-a României.

Ni-i comunismul cel mai nobil țel 
Și-n drumul de lumină către el. 
Inima noastră-i ca un port-drapel.

Răsune-n veci sub astrele tăriei 
Perpetua cîntare-a României !

Destinu-acesta noi ni l-am ales, 
Dînd faptelor un amplu înțeles — 
De luptă pentru pace și progres !

Imn 'nalt, al vieții șl al bucuriei — 
Trăiască-n veci cîntarea României I

Dim. RACHICI

Cu gînduri și simțiri
Sîntem cuprinși în stemă. Cu gînduri și simțiri, 
Cu doine și cu lapte, cu moșteniri și zboruri ; 
In zodia Comunei, eternei primeniri. 
Ne regăsim în stemă ca pe-un tărîm de doruri.

Arc triumfal de spice cu struneie-n luceafăr 
Ne-ntîmpină întrarea-n strălimpedea ogradă ț 
O sondă pururi vie, brădetul veșnic teafăr 
Ne-ndrumă spre Carpații de zadă și zăpadă.

Apoi începe vraja t pe mart pășuni de vîlnic 
Lumina ne îmbracă în har — și e sonoră. 
Căci razele de soare, ca țevile de tulnic 
A bun venit răsună, și-a bun menit, și-a horă.

Cu pîine și cu sare, ciobanul Mioriței 
Ne iese-n drum (Măiastră îi șade blind pe-un umăr) 
Și-alături e Manole — Icar cu-aripi de șiță 
Viind in vremea vie, din vremuri fără număr.
In preajma lor, mănoasă, bai roiuri de albine, 
Scîntei de aur spornic din vîrtejiri de rîu 

mțeTea I°T e forță — și peste inimi vine
O sfîntă de ninsoare ca aburul de grîu.

Prin ea vedem cum urcă, în dulce-gerul iernii. 
Din munți — gravați pe zare ca trei pilaștri mari — 
Pe Cel Bătrîn, Cel Mare și Cel Viteaz, eternii 
Veghind lucrarea țării — oșteni și gospodari.

Iar dreapta lor, întinsă peste ogor și vreme. 
Vedem cum ne deschide o cate ca de zbor 
Spre zările din care de sîrg prind să ne cheme 
Urmașii — visul nostru rodit în viitor.

■

Și-atuncea înțelegem că stăm în miez de astru 
Rotit dinspre vechime spre ev ii care vin, 
Iar aerul vibrează-n roș, galben și albastru 
Și ni se-aprind în inimi luceferi de rubin.

■ t" >' '■ T’ " >■ .. ' ■
Sîntem cuprinși în stemă, 

Năieri și muncitori.
Din truda fiecărui, scinteie cu seînteie, 
Se-adună marea zestre a vrăjitelor culori. 
Boltind pe anii țării, deplin biruitori. 
Din vise împlinite — eterne curcubee.

Petre DRAGII
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s’ POPULAȚIEI SI AL

S-12 IANUARIE 1FZZ

CUM SE 164 DESFĂȘURA RECENSĂMÂNTUL

POPULAȚIEI Șl ĂL LOCUINȚELOR
1. Ce date se vor înre

gistra cu privire la per
soane ?La recensămint, despre fiecare persoană se vor înregistra următoarele date: situația in care se află față de capul gospodăriei — soț, soție, fiu. fiică, ginere, noră, nepot, nepoată (de fiu sau fiică, de frate sau de soră), altă rudă sau neînrudit : situația în noaptea de 4 spre 5 ianuarie la ora zero — prezentă la domiciliu. temporar absentă sau plecată pentru o perioadă îndelungată. Pentru persoanele temporar absente din gospodărie, plecate din gospodărie pentru o perioadă îndelungată sau venite pentru o perioadă îndelungată se va înscrie și motivul plecării sau venirii (la lucru, pentru studii, în interes de serviciu, în concediu, la tratament medical, în vizită etc.), adresa unde este plecată și de cînd lipsește din gospodărie : locul nașterii ; anul stabilirii în localitate și ultima reședință avută — pentru cei care și-au schimbat domiciliul din localitatea în care s-au născut ; domiciliul legal ; sexul : data nașterii ; starea civilă — necăsătorită, căsătorită, văduvă sau divorțată ; numărul copiilor născuți vii șl numărul copiilor în viață — pe care îl vor declara femeile născute înainte de anul 1962 ; cetățenia ; naționalitatea : felul școlii absolvite ; profesia — dobîndită prin studii, cursuri de calificare sau practică la locul de muncă ; felul școlii pe care o urmează ; limba maternă ; sursa principală de existență — venituri provenite din muncă, pensie etc. ; locul de muncă — denumirea completă, feluî activității și sectorul social-economic al locului de muncă ; ocupația — meseria, funcția la locul de muncă.

dintr-o sihgură persoană, care, la dată recensămintului. declară că locuiește. și se gospodărește singură, în unele cazuri, gospodăria poate fi formată și din persoane între care nu; există legături de rudenie, dar care .declară că, prin înțelegere, se gospodăresc și locuiesc împreună, în alte cazuri, din gospodărie pot face parte — în afară de cei înrudiți cu capul gospodăriei — și unele persoane neinrudite" — copii aflați în plasament- familial, bătrini sau orice altă persoană aflată in întreținerea membrilor gospodăriei. De reținut că la recensămint vor fi înregistrați ca făcînd parte din aceeași gospodărie atît membrii prezenți la acea dală,, cit și cei absenți — indiferent pentru ce perioadă de timp și pentru ;ce . motiv. Totuși, nu fac parte din gospodărie cei plecați în altă localitate în urma repartizării

I '. , ■■■■ ■ , : l,' -;- I’? :i incluși și elevii și studenții care, ddpă terminarea studiilor — făcute ini alte localități — s-au întors in localitatea natală.în schimbi toți ,cei care au'plecat din localitatea in care s-au născut, pentru satisfacerea stagiului militar, diferite munci sezoniere, trătahient medical. îndeplinirea., unor sarcini de serviciu în străinătate, ca și cei evacuați in timpul războiului se consideră' că locuiesc neîntrerupt în localitatea unde s-au născut și sînt recenzați.

I i

nu-și amintească precis una’1 din aceste date, cum este cazul persoanelor de < vîrstă foarte înaintată, este necesar ca fiecare să-și’ consulte in. prealabil unul’ din documentare; personale in care este consemnată -data nașterii — buletin de identitate, certificat de naștere sau de căsătorie etc.
unde 6) Ce informații se vor 

cere în legătură cu starea 
civilă ?

4. Cine și cum va 
punde la întrebarea 
ritoare la ultima 
dință ?Toți cei care ii-aii locuit naștere, în mod

ras- 
refe- 
reșe-

de faneîntrerupt. în
ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI

în producție după absolvirea unei școli, în urma căsătoriei sau in urma internării intr-un cămin de bătrini, chiar dacă mai au legături cu gospodăria din care au făcut parte. De asemenea, nu se consideră membri ai gospodăriei persoanele aflate în gazdă (elevi, studenți sau angajați) și persoanele angajate pentru munci casnice, chiar dacă locuiesc în mod obișnuit împreună cu ceilalți membri •' ' 'ai gospodăriei.
3. Cum și pentru cine se 

va înregistra anul stabili
rii în localitate ?

2. Ce se înțelege prin 
„gospodărie" și cum se în
registrează persoanele din 
gospodărie ?La recensămint. prin gospodărie se ințelege grupul de două sau mai multe persoane care locuiesc împreună — avînd, de regulă, legături de rudenie între ele — și care participă. in totalitate sau parțial, la formarea veniturilor și la cheltuirea lor. Gospodăria poate fi formată și

Persoanele născute în altă localitate decit cea în care domiciliază La data recensămintului vor trebui să declare și anul în care s-au stabilit in această din urmă localitate. în acest sens, elevii și studenții veniți la studii vor declara anul cind au început studiile în localitatea respectivă. Anul stabilirii in localitate se înregistrează și pentru cei născuți în municipiul, orașul sau în care sint recenzați, dar decursul vieții, au avut — rent pentru ce perioadă de domiciliul sau reședința incalitate. în această categorie

aceeași localitate — așa cum am arătat, stabilirii în localitate să declare recenzorilor județul și categoria de localitate — municipiu, oraș, comună suburbană, comună — in care au avut ultima reședință înainte de a se stabili în localitatea unde sint recenzați. Așadar, răspunsul corect la întrebarea privind ultima reședință nu presupune precizarea adresei complete, fiind suficientă numirea județului și mențiunea că respectiva localitate -era municipiu. oraș, comună suburbană sau comună. Pentru a da răspunsuri absolut corecte, toți cei care se află intr-o atare situație vor trebui să se documenteze în prealabil asupra a- cestor două amănunte : denumirea actuală a județului in care se află localitatea ultimei lor reședințe șl categoria in care se încadrează această localitate (municipiu, oraș, comună suburbană, comună).

deci cei care, declară anul — vor trebui

Toate persoanele, indiferent sex și vîrstă, vor trebui să-și declare starea civilă avută la data re- censămîntului : căsătorite, necăsătorite, văduve sau divorțate. De„reținut că în situația de „necăsătorit'1 se înregistrează numai persoanele care nu au fost căsătorite niciodată. La înregistrarea stării civile, ca de altfel la înregistrarea tuturor celorlalte date, recenzorii vor lua în considerație situația declarată de persoana recenzată. Astfel, spre exemplu, dacă soțul și soția, “ . ................ ”despărțiți în adrese diferite persoane — în formularele rea civilă pe care o va declara care în parte.

comuna care, in indife- timp — altă lo- sint
5) Cum se va înregistra 

vîrsta ?Stabilirea exactă a vîrstei presupune declararea, de către fiecare persoană, a anului, lunii și zilei in care s-a născut. Pentru că se poate intimpla ca o persoană recenzată să

7. Cine va trebui să 
clare numărul copiilor năs
cuți vii și numărul copiilor 
în viață ?La recensămint, toate femeile născute înainte de anul 1962 vor trebui să declare numărul copiilor născuți vii pină la ora zero din noaptea de 4 spre 5 ianuarie, indiferent dacă la data înregistrării aceștia mai sînt, sau nu, in viață. într-o coloană separată a formularului de recensă- ■ mint se va înregistra și numărul copiilor in viață. în numărul copiilor născuți vii se socotesc toți copiii proveniți din căsătoria actuală sau — cind este cazul — din căsătoriile anterioare și din afara căsătoriei, indiferent dacă se află sau nu in gospodăria părinților.în schimb nu vor fi luați în considerare copiii soțului — proveniți .din căsătorii anterioare — copiii aflați in plasament familial și copiii înfiați — chiar dacă înfierea a fost făcută cu efecte depline.

legal, sint locuiesc la sau cu alte vor înscriecăsătorițifapt și— singuri recenzoriide recensămint

faptuT
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La schi, pe pirtiile de pe Postăvarul Foto : Gh. Vințilă
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Mulțumiri»
Se numește Ilie Stănescu. 

Este de profesie tlpograf-zețar. 
Locuiește in Buzău, pe strada 
Stadionului, Bloc 101 A. tntr-o 
scrisoare frumos . caligrafiată, 
parcă tipărită, ne spune : „Timp 
de 30 de ani am muncit ca tipo
graf și niciodată n-am știut ce-i 
boala, și nu am avut nici măcar 
o zi de concediu medical. De cu- 
rind insă, o boală gravă m-a 
încovoiat de tot și m-a dus pe 
patul spitalului. Cei din preajmă 
aveau puține speranțe in salva
rea mea. Dar nu și doctorii Ele
na și Dimitrie lonescu, ajutați 
de Miști Pocltaru, de la secția 
medicală I a Spitalului județean 
Buzău, care s-au luptat, pur și 
simplu, cu boala mea, cu o dă
ruire și omenie pentru care nici
odată nici eu, nici cei patru co
pii ai mei n-o să găsim destule 
cuvinte de mulțumire și recu
noștință".

Miliarde pentru dezvoltarea gospodăriei De la tinerețe, piuă la bătrînețecomunale Grijă față de om în cooperativele agricole de producție

Construcția de locuințe fost cest unui de edilitare, voltarea comunale a așezărilor urbane și rurale au fost cheltuite în acest an din bugetul statului circa 4 miliarde lei. Au fost puse la dispoziția locuitorilor nupreroase obiective sociale — alimentări cu apă, canalizări, străzi moderne, stații de epurare a apelor, mijloace de transport — care se răsfrîng, practic, asupra creșterii standardului de viață al tuturor cetățenilor.Cel mai mare volum de investiții din sectorul gospodăriei comunale a fost alocat pentru extinderea alimentărilor cu apă. Au fost puse în funcțiune 40 de surse de alimentare cu apă potabilă a localităților, ceea ce a permis extinderea rețelelor de distribuție cu încă 535 km. Practic. nu există județ al tării în care să nu se fi executat asemenea lucrări. Alături de o- rașe, au beneficiat de fonduri importante pentru alimentarea cu apă și unele localități rurale. Au fost puse

la orașe și sate a însoțită și în a- an de executarea important volum lucrări tehnico- Pentru dez- gospodănei

aq■ diverse tipuri. Două '■'cațegorii de mijloace Vinga (A-' ■ 'de transport au avut in dotarea autobuzele românești de măre ca-. pacitate și tramvaiele . ’(tot românești) cu ar-. ticulație dublă. înce- iipind din acest an. pe baza indicațiilor conducerii de partid, s-au luat măsuri și se vor lua în continuare pentru creșterea ponderii tramvaiului — datorită avantajelor pe care le prezintă — in structura mijloacelor de transport urban. Fonduri însemnate s-au alocat, de asemepea, și pentru modernizarea arterelor de circulație din orașe, lingă construirea sute de mii de mp de străzi și parcaje, s-au dat două unul (220 BacăuAr fi, fără îndoială, o imagine incompletă a r-ealizărilor obținute in acest domeniu, dacă n-am adăuga acestora numeroase alte lucrări tehnico-edilitare cutate de cetățeni, acțiuni obștești, . au îmbogățit, de menea, in mod stan ți al, zestrea ___nistică a localităților.

în funcțiune surse de alimentare cu apă in comunele rad). Ilovăț (MeheJ dinți), Pogoanele (Buzău) și altele.Investiții importante au fost alocate și pentru extinderea lucrărilor de canalizare și1 construirea de stații pentru epurarea apelor. în acest an au -î fost construite peste ■ 450 km rețele de canal și date in folosință 25 stații de epurare ■ a apelor. Paralel cu construirea unor asemenea instalații în o- rașe mai mari ca Brașov, Cluj-Napoca, Brăila etc., au beneficiat de investiții pentru stații de epurare a a- pelor și centre urbane mai mici, cum ar fi Cimpia Turzii. Fieni, Tecuci, Simeria, Balș, Cărei ș.a. Odată cu construirea acestor stații, în orașele respective, și in altele, s-au creat condiții pentru îmbunătățirea calității apei.Un volum însemnat de fonduri s-a cheltuit, de asemenea, pentru dezvoltarea parcului de transport urban în comun și îmbunătățirea arterelor stradale. Orașele țării au primit în dotare a- nul acesta, pentru transportul urban, peste 1 600 vehicule de

prioritate’‘■parcului :
r

Pe a
în folosință și mari pasaje — la Satu Mare ml) și altul la (326 ml).

exe- prin care 1 asc-sub- urba-

• Imaginea crs^ei și a grădiniței, unde copiii sint îngrijiți „mămici" ca acasă, mai este o noutate satele noastre. An an, cooperativele agricole de producție alo1- că fonduri însemnate! pentru' construirea u1- nor asemenea edificii. Anul 1976 sporește și el — cu peste 130 — numărul acestora. în județul Iași s-au construit .și amenajat 19 grădinițe sezoniere: in județul Buzău — 18 ; in județul Tulcea — 11 ș.a. în comunele țării există, la ora actuală, creșe șr grădinițe sezoniere cu circa 100 000 de locuri. Acțiunea de înzestrare a tuturor comunelor cu astfel de edificii va cunoaște o amploarp și mai mare in anii următori. Pînă in 1980, circa 180 000 de copii vor fi cuprinși în rețeaua de creșe și grădinițe a cooperativelor agricole de producție.• în acest an s-a dat in folosință complexul sanatorial „Nicotină", construit din fondurile cooperativelor agricole de producție. In județul Buzău, complexul sanatorial al cooperativelor agricole de producție din stațiunea Sărata-Mon- teoru și-a întregit dotările cu o modernă

db n'p în efe
cantină (cu 150 locuri), în Timiș s-a dat in folosință primul pavilion de cazare al C.A.P.-urilor din stațiunea Buziaș (cu 200 locuri). Pină la sfirși- țul lunii — ne informează tovarășul Ștefan Popa, vicepreședinte al Casei de pensii a cooperativelor agricole de producție— vom mai consemna alte trei „premiere" de acest fel : complexul de cazare cu cantină (150 locuri) din stațiunea Lacul Sărat, complexul sanatorial Covasna (100 locuri), complexul sanatorial Geoagiu — Hunedoara (250 locuri). Aceasta înseamnă că — in- cepind din anul viitor— circa 35 000 de cooperatori și pensionari proveniți din rindul cooperatorilor vor putea fi trimiși la tratament numai in bazele construite din fondurile cooperativelor agricole de producție.Imaginea eforturilor ce se fac. in spiritul măsurilor stabilite de partid pentru îmbunătățirea condițiilor sociale de viață aie țăranilor cooperatori, este insă mult mai cuprinzătoare. De pildă. numărul total al cooperatorilor care au beneficiat în acest an, pină acum, de trimiteri la tratament (în bazele proprii, ale Mi-

nisterului Sănătății Si Ministerului Turismului) se ridică la cirda 54 000. Iar condițiile avantajoase în căjb se fac trimiterile la tratament vorbesc de la sine despre grija ce se acordă lă noi sănă-‘ tății oamenilor muncii din agricultură. Casă de pensii și asigurăti sociale suportă sută lor iar tori
70 "la din costul bilete- pentru tratament, membrii coopera- numai 30 la sută. Paralel cu fondu- "orile alocate pentru construcția de creșe și grădinițe, de baze proprii pentru tratament, volumul cel mai mare al cheltuielilor sociale efectuate de tivele de este destinat pensiilor.reală a grijii față de cei Atare o viață întreagă au muncit este dată de faptul că astăzi sute de mii de țărani beneficiază de pensii și ajutoare sociale. De asemenea, in concordanță cu măsurile de ordin general adoptate de partid pentru majorarea retribuției oamenilor muncii, pensiile și a- jutoarele sociale acordate in acest an țăranilor cooperatori au crescut cu 24,4 la sută față de 1971.

Constantin 
PR1ESCU

coopera- producție plătirii Imaginea

Am considerat necesar ca, acum, la început de sezon, sezonul sporturilor de iarnă, să abordăm in cadrul rubricii nală" și citeva tante legate de munte, pentru lor fizice și intelectuale după procesul muncii profesionale.Este ales dine, rabile aceste _____ _______ ....pal temperaturii și presiunii scăzute a aerului, purității și aeroionizării sale negative, radiațiilor ultraviolete ș.a. Dacă acestor factori naturali de mediu li . se adaugă exercițiul fizic și activitățile sportive, vom avea o imagine mai completă a binefacerilor biologice pe care- cura de munte, iarna, le are asupra noastră.Totul este insă cern din munte un aliat și nicidecum o capcană, care poate atenta la sănătatea noastră, uneori chiar Ia viața noastră. Și această apreciere nu este deloc exagerată ; de să atragem atenția, terul stimulator al acestui iarnă, că numai cei aflați stare ele sănătate pot să tele munților, evitindu-se cidontele nedorite ; de trebuie reținut că petrecerea mai : multor zile la o altitudine de pește 1 800 m (exemplu, cabanele Babele, Caraiman, Piatra Arsă ș.a.) nu poate fi admisă decit cu avizul medicului, climatul de altitudine medie fiind "țontrahidicâti in «numeroase situații.’: iesle oare’ seificft'Tită numai cura de altitudine ? Categoric, nu 1 Unii iși imaginează că simpla ședere lg altitudine le conferă o refacere psiho- fizică binefăcătoare. Părere toltil greșită.l Activitatea sedentară, la caf bană, de cele mai multe ori asociată cu o alimentație nerațională, consum de alcool și mult tutun, generează premisele unei acțiuni nefaste, care mai mult obosește decit reface. In al. doilea .țind. aș dori să mă refer la. cțljpv^ țgguli lie igienă elementară. Șștcmvorba de echipament, de igiena giimentațioi și Ide 'bfdrtul prop't'iu- zis. Turismul de iarnă, mersul pe jos pe zăpadă reprezintă mai accesibilă și naturală care, gice

„Omul și viața ratio1- aspecte mai impor- odihna activă la împrospătarea forțe-
Și mai mult pe timp nefavorabil (ger. viscol, ninsoare). Nu puțini comit greșeala de a consuma alcool, consi- derînd că falsa senzație de căldură, de euforie, ajută corpul să suporte efortul. Trebuie să combatem asemenea gesturi, care numai rău pot aduce. Numeroase cazuri de îngheț, degeraturi, se produc tocmai la acești ..eroi". Alcoolul trebuie interzis total in timpul efortului, indiferent de se- z.on sau loc (munte, mare). în locul acestuia, puțin ceai caid, cafea încăl- de zahăr și indicate ali- de energie, cit efort. De ase-

știut că anotimpul rece, mai în munți, deci la altitp- exereită unele efecte favo- asupra organismului uman,efecte, datorîndu-șe în princi- zită, citeva bucățele lămîie sînt cele mai mente, atît ca sursă și ca susținătoare de menea, nu trebuie pornit la astfel de drumuri (de 3—4 ore) decit după cel puțin două ore de la servirea mesei, în aceeași categorie trebuie inclus și fumatul în timpul efortului, deci interzis. Scopul pentru care ne deplasăm la altitudinesă știm să ne fa-

aceea, este bine dat fiind carac- climat de in deplină urce cres- astfel ac- asemenea,

.........— Pe forma cea de miș- meteorolo- o greșeală neplăcute.: să se
Deseori, condițiile sint neprielnice și poate avea consecințe Tocmai de aceea este bine meargă in grup, pe traseu marcat, cu un echipament adecvat (bocanci pe măsură, ciorapi de lină sau bumbac, lenjerie de corp tot de bumbac sau lină, protejarea extremităților : mîini, urechi, față, tot cu echipament de lină). în zile însorite este bine să ne ferim fața prin ungerea acesteia cu cremă Nivea ochelarilor de soare.Uneori. avem de parcurs __  _______de citeva ore, drum ce se lungeșteși portulun traseu

este, printre altele, de a ne Îmbunătăți funcția respiratorie, respectiva să creștem capacitatea pulmonară sau vitală. Or, . fumatul. indiferent unde se practică, este un fac- capacitatea pulmona-tor care scade ră și care afectează funcția respiratorie in ansamblu. La munte, in timpul efortului fizic, nevoia de oxi- gbn a organismului devine mal mare, acesta fiind de fapt și mecanismul prin care . realizăm această binefacere. Continuînd a fuma la munte, anihilăm unele efecte favorabile și chiar diminuăm capacitatea respiratorie, pentru că nicotină ne consumă o parte din oxigenul pe care vrem să, ii cîșțigăm in Plus, Iată <fe ce se'j-ecojnăndâjca fitjnătorii,' cel “ puțin in timpul efortului la munte, să renunțe pe cit posibil la fumat.Ca activități în aer liber, alături de drumeție, iarna, pe crestele munților, patinajul, coborîrea' .eu săniuța,, schiul de coborire sau fond, gimnas- : ijea. și jocurile ih aer liber, cu zăpadă, pot fi la îndemîna oricui ; •practicate igienic, sub influența factorilor naturali de mediu, determină efecte reconfortante. Aceeași grijă privind alimentația și odihna trebuie , ș-o avem la munte și după practicarea acestor acțivități. Aerisirea satisfăcătoare a camerei în care dormim, evitarea unor temperaturi prea ridicate în locuințe, a fumatului, reprezintă norme elementare de igienă. care ne protejează sănătatea și contribuie la ameliorarea ei.Sint numai citeva recomandări făcute la început de sezon, din dorință de a le pune la îndemina celor ce „atacă" muntele in sezonul rece, pentru recreare sau odihnă, dar și pentru evitarea unor neajunsuri, care ar putea umbri bucuria unor zile dorite a fi cit mai folositoare în mijlocul naturii.
Dr. loan DRĂGAN
directorul Centrului de medicină 
sportivă din București
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Cu fermitate
și simț 

de răspundere... ........ ;-----------------------------------------------------— Vreau să vă relatez un caz, care pune în lumină ușurința cu care se procedează citeodată în aplicarea legii, ne spune tovarășul Ion Militaru, președintele secției civile a Tribunalului județean Ilfov. Este vorba de aplicarea unor sancțiuni âdmiș nistrative în mod pripit, fără a se urma întru totul procedura legală. Unei angajate a cooperativei de consum zopale Budești, județul Ilfov, i s-a desfăcut contractul de muncă. La prima vedere, justificat : absențe nemotivate de la serviciu. Cercetind faptele, așa cum le relevau probele din dosar, am constatat că împrejurările nu justificau o măsură atit de severă. Ea era, desigur, vinovată fiindcă a lipsit fără să aibă aprobarea legală, dar pină la acea dată nu mai avusese nici o abatere : fiind deci prima, sancțiunea trebuia să fie mai mică. Acesta, este doar un caz. dar am întîlnit și aîte situații cind conducerile unor unități trec la aplicarea de măsuri disciplinare în pripă. uneori fără a aduce la îndeplinire recomandarea legală înscrisă în Codul Muncii *, art. 100 (2) — șl anume ca. în cazul încălcării normelor privind ordinea și disciplina la locul de muncă, colectivul din compartimentul de lucru respectiv să poată să ia în dezbatere abaterea săvirșită și să ceară conducerii unității aplicarea de sancțiuni disciplinare, inclusiv, cind e cazul, desfacerea contractului de muncă, dîndu-se astfel, s-ar evita măsurile fără suficient temei.— Care a fost soluția în dosarul cutie ?— în raport de toate probele s-a dispus

reintegrarea în muncă a persoanei respective. Cu atit mai mult, cu cit nu fuseseră .respectate, nici condițiile de formă ale aplicării sancțiunii : persoana in cauză ceruse un concediu fără plată, pentru a susține un examen, iar pe cerere, in locul unei aprobări sau respingeri, conducerea cooperativei pusese deja. în mod arbitrar, rezoluția desfacerii contractului de muncă. De aceea. în fața unei asemenea greșite aplicări a legii, instanțele nu puteau hotărî decit reintegrarea in muncă.
• Spațiul restrins al acestei rubrici nu 

ne-a ingăduit să reproducem aici și textul 
prevederilor legale aplicabile in speță — din 
Codul Muncii și Legea nr. 1/1970 privind 
organizarea și disciplina muncii in unitățile 
socialiste de stat — la care se referea ma
gistratul. De aceea, pentru o mai bună cu
noaștere a prevederilor privitoare la legis
lația muncii, cit și a celor din alte dome
nii de larg interes cetățenesc, recomandăm 
cititorilor să consulte ..Breviarul juridic" 
din Almanahul „Scinteia" 1977.

Se prea poate ca întreprinderea să fie îndreptățită să pretindă si să primească acești bani. O va stabili acum instanța. Ceea ce ne-a atras atenția a fost insă aspectul sălii de judecată, ticsite de oameni, care de care mai nedumeriți... De ce or fi fost chemați toți acești oameni (de mirare că n-au fost citați și copiii lor) la tribunal ? Li s-a cerut să achite diferențele respective și ei au refuzat ? Vă așteptați, poate, să aflați că n-au vrut nicidecum să plătească : credeți, desigur, că au fost in- bunoștințați. somați pe diverse căi, dar degeaba. Și atunci; neavind ineptro, întreprinderea i-a chemat pe toți în instanță.Nici vorbă ! I.C.V.L. a fost mult mai operativă : un tabel cu toți locatarii și hai cu el. in instanță.Vedeți dumneavoastră, birocrația este și comodă.

Proce- pripite,in dis-
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Birocrația 
cu tabel

Cinste de. 
împrumut

trei inculpați. Rotaru care s-a prezentat in fața instanței nu era unul șl același cu „omul lor". Greșeală de citare din partea instanței ? Nu. Cel citat era intr-adevăr Rotaru. însă n-avea nici in clin, nici in minecă cu infracțiunea, fiind un om cinstit. Lucrurile au fost lămurite imediat : în urmă cu citeva luni, omul și-a pierdut buletinul de identitate, omițind să declare imediat acest lucru. Marin Constantinescu. un re- cidivițst notoriu, l-a găsit și in loc să-l predea organelor de. miliție, s-a gindit să-l folosească „in interes personal", mai ales că semăna puțin cu fotografia din buletinul pierdut...— Am vrut să par și eu om serios, să scap de pedeapsă — a încercat el să-și explice gestul in fața instanței.E de sperat că după ce-și va ispăși noua pedeapsă, va pricepe că seriozitatea și bunul nume se ciștigă prin munca cinstită și nicidecum prin „împrumutarea" documentelor de identitate ale unor oameni cinstiți.--2 2’-...................................... .......... ........................

București pînă aici. Chiar se și vede, inel, lănțișor...— Păi...— Se poate ? Măcar să mă duc să le cîn- tăresc. Poate n-a veți încredere. Uitați colea servieta in gaj. Am 20 000 în ea, poftiți de vedeți... Precis o să ne ințelegem.Și cum in servietă se arătau colțurile a două teancuri groase de bancnote de cite o sută de lei. legate cu banderolă, femeia s-a lăsat înduplecată și i-a dat fericitului viitor socru ce-a avut și a păstrat servieta. O zi, două, nouă... Fiindcă personajul cel distins, alias Marco Toga, din Cimpulung Moldovenesc, dus a fost. în locul lui rămăsese servieta ..diplomat". înăuntru, doua teancuri groase de hirtie banală, acoperite pe o față și alta, cu cite o bancnotă, pentru a face impresie.
Din caietul 
grefierului

Ultima „cucerire" în materie de birocrație pare să fie cea „pusă în operă" prin, dosarul nr. 5 867/1976. al Judecătoriei Sectorului 6 din Capitală. Este vorba despre un litigiu dintre întreprinderea de Construcție și vinzarea locuințelor din București, str. Gutenberg și... 60 de locatari, posesori de apartamente in blocul H 2 dini cartierul Titan. Pe ei, impreună cu neves-' tele lor. sus-scrisa întreprindere i-a chemat în judecată. Pentru ce ? Pentru a plăti dumnealor, locatariî-proprietari. cite o Sumă în plus pentru fiecare apartament.

în seara zilei de 28 iulie, organele de miliție au reținut patru indivizi. care în- . cercau ,sâ sustragă mai multe bunuri „de la „Postăvăria română“. Toți se aflau sub influența alcoolului. în urma cercetării documentelor de identitate, s-a dovedit' că trei, dintre ei erau recidiviști și fără ocupație. Cel de-al patrulea, pe numele de Rotaru, om serios. încadrat în muncă, părea să fi’ nimerit accidental in anturajul ■ celorlalți infractori. Tocmai avînd In vedere ' aceste considerente, n-a fost trimis in judecată în stare de arest ca 'ceilalți, ci in stare de libertate. în consecință, cind dosarul a ajuns pe rolul instanței, s-a trimis o citație pe numele lui Rotaru, la adresa ce rezulta din buletinul său de identitate. Dar, spre stupoarea celorlalți

amăgitoare
;Cii citva timp in urmă, in poartă la Elena B? din Caransebeș, și-a făcut apariția un ins respectabil cu un aer deosebit de distins :'$i .servietă „diplomat" :Am două fete. Studente. Și seAm mare nevoie de ceva bijuterii. ciMpUiți... Sint om. șerioe. nu pot să așă de la casa mea.

mărită.Vă inie dau aș-â de la casa mea. fără Să le înzestrez turn se Cuvine-. De, giperi :ingineri, am și obrazul meu !Și ce-mi spuneți mie toate astea ? Că eu n-am... a dat să răspundă femeia.— Lăsați, lăsați, scumpă doamnă, că m-am informat eu. N-am venit intimpiător din

Unde aveți domiciliul ?
— Onorată instanță, vă comunic cu în

credere că nu port domiciliu’ la mine..."<C.u prilejul soluționării dosarului nr. 1 882/1976. Judecătoria Caransebeș)
„Subsemnatul o cunosc pe tovarășa Geor- 

geta ,cu care nu sint 
urmează să avem un 
den că dinsa ar putea 
cauză, rog mstanta să 
claia' sistarea acestei 
cialițarea relațiilor noastre...'(Dintr-o cerere aflată în dosarul nr. 1 222/1976. Judecătoria sectorului 2)

căsătorit oficial, dar 
copil. Avînd în ve- 
fi birfită din această 
dispună pe cale ofi- 
nașteri pină la ofi-

Emil MAR1NACHE
Dinu POPESCU

Și in acest an. lucrătorii între
prinderii de sticlărie Tomești — 
județul Timiș, vor petrece, ca de 
obicei, revelionul impreună. Spre 
deosebire de alți ani, acum și-au 
pregătit din vreme o surpriză 
plăcută : să închine cu pahare 
special confecționate de ei, pe 
care este incrustat tradiționalul 
„La mulți ani !“ O urare pe care 
le-o adresăm și noi. impreună 
cu speranța că asemenea paha
re. de toată frumusețea, vor fi 
cit mai repede și in magazine. 
Măcar pentru la anul și... la 
mulți ani.

Arheologică
După cum ne comunică profe

sorul loan Alexandru Aldea. de 
la Muzeul Unirii din Alba lulia, 
cu prilejul unor săpături tehni- 
co-edilitare făcute zilele trecute 
pe strada Calea Moților, a fost 
descoperit un altar al lui Attis, 
zeitate, orientală. Este o desco
perire deosebit de importantă 
pentru cunoașterea trecutului bi
milenar al așezării.

— Deși se referă la lumea 
veche — ne spune profesorul — 
mărturiile arheologice vorbesc 
și despre viața de azi.

— Cu m așa 7
— Simplu : toate au fost fă

cute cu ocazia săpării fundațiilor 
pentru noile edificii sau pentru 
modernizarea străzilor. Așa că 
arheologia ne vorbește, cit se 
poate de convingător, și despre 
prezentul atit de dinamic.

Cruțați
9 9

pădurea!Ne aflăm la Izvorul Rece, înainte de intrarea în Sinaia. Țrrec qrip fața noastră ' șiruri lungi de- autovehicule. Din ’ cind în cînd trec și mașini pe caroseria cărora sint cocoțați brazi proaspăt tăiați din pădure. Lucrători de miiiție, ajutați de silvicultori, le opresc și-i legitimează pe „invadatorii" (și devastatorii) pădurilor. Cițiva dintre ei : Cristian Popescu de pe strada Ardealului din Pucurești, Liess Werner , din Codlea, Eugen OnofraȘ din Ploiești..; Unii, mai hrăpăreți, țăias’eră, fără milă, mg-ldăr-e întregi .’de brazi. Gheor- ghe Pav'el Nae, .șofer pe un' au- ' toturisriț de teren l-PH-594, avea 11 brazi, pe câre intenționa să-i comercializeze la Ploiești. Un alt șofer, Ion Ciric, de pe auto- salvarea 31-CT-4580. a fost prins chiar asupra faptului, rupind un brăduleț de toată frumusețea, sădit in locul acela cu vreo zece ani în urmă. De prisos să mai spunem că respectivii au fost amendați. Facem însă un apel și pe această cale la toți cititorii noștri, să intervină ori de cite ori o mină de lacom ridică securea asupra pădurii.' Dați-i la timp peste mină, oameni buni !
Hazlie
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și nu prea
Ne scrie H. Adrian, din satul 

Adunați — Prahova : „Printre 
cei cițiva săteni aflați intr-una 
din serile trecute în bufet se 
afla și un cetățean din Dîmbo
vița, pe nume Aurel Băcescu. 
In starea in care era, ar fi fă
cut mai bine să-și vadă de 
drum, decit să mai ceară băutu
ră după ce iși făcuse, cum se 
spune, „plinul". Deodată, a pus 
mina pe unui din consumatorii 
pașnici și i-a strigat : „De ce 
mi-ai furat, mă. banii din bu
zunar ?“ Omul a încercat să-i 
explice că nici nu s-a atins de 
el, dar el o ținea morțiș : „Nu 
plec de aici pînă nu vine mili
ția să te percheziționeze". In 
bufet s-a iscat larmă. Nimeni 
nu știa ce să mai creadă. Tocmai 
atunci a intrat pe ușă șoferul 
Bădiță Nicolae care-l adusese cu 
autobuzul pe Băcescu. S-a dus 
la el și i-a spus : „Cind ai 
coborit ai uitat în mașină actele 
și cei 4 300 de lei. I-a găsit o 
elevă și mi i-a dat să ți-i aduc", 
tn stupoarea generală, păguba
șul a răspuns : „Știam eu că nu 
mi i-a furat nimeni de aici, dar 
nici acasă la nevastă-mea nu 
puteam să mă duc fără bani. 
Nu ?“ Da. dar nu așa !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinten"
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DEZBA TERE GOSPODĂREASCĂ
Zilele trecute, membrii cooperativei agricole din comuna Grindu, județul Ialomița, au dezbătut și aprobat, in cadrul adunării generale, planul de producție și financiar pe 1977, precum și măsurile organizatorice 'și tehnice care urmează să fie aplicate în vederea realizării producțiilor sporite prevăzute. Fundamentarea cifrelor de plan s-a făcut cu multă răspundere, avîndu-se în vedere rezultatele obținute pînă acum, îndeosebi cele din 1976. care au fost foarte bune. Cooperativa a realizat, peste plan. 85 de vagoane de griu. 260 de vagoane de porumb. 161 vagoane de sfeclă de zahăr, 50 vagoane floarea-soarelui, 5 vagoane de cantități fructe, legume produse, rile au mari cu oane lei cela prevăzute in plan. Ca urmare, norma convențională a ajuns la 45 lei. Sînt cele mai bune realizări ale cooperativei în activitatea de pînă acumDezbaterile din adunarea generală s-au concentrat asupra măsurilor menite să asigure sporirea producției la hectar.' Ținind seama de potențialul solului, de faptul că în anul care vine vor fi folosite cantități mai mari de îngrășăminte naturale și chimice, de acumulată, în planul pe ____ .prevăzut să se realizeze. în medie la hectar. 4 000 kg de griu (pe 1 010 hectare). 6 700 kg porumb (pe 11370 ha). 2 800 kg floarea-soarelui (pe 550 hectare), 42 tone sfeclă de zahăr (pe 260 ha). 2 200 kg soia (pe 400 hectare).Pentru realizarea producțiilor planificate. așa cum au subliniat în cu- vîntul lor numeroși cooperatori, va fi acordată mai multă'atenție bunei folosiri a pămîntului. A fost preluată inițiativa cooperatorilor din Muntenii-Buzău : „De pe fiecare metru pătrat — cel puțin 500 grame de griu". Cei din Grindu și-au propus chiar să-i depășească, realizînd 600 grame la metru pătrat. In adunare s-a arătat că au fost create toate condițiile pentru obținerea unor randamente mari la hectar. In toamnă s-a acționat în așa fel incit nici un metru pătrat de teren să nu rămînă neînsămînțat. suprafață a fost nivelată, torile au lucrat pînă la drumurilor sau a canalelor de desecare. De curînd au fost identificate 10 hectare de terenuri nefolosite, a- flate pe cîmp sau între construcțiile gospodărești, terenuri care urmează să fie introduse în cultură prin lucrări de îmbunătățiri funciare.O mare atenție a fost acordată problemelor legate de organizarea și desfășurarea mai bună a muncii în timpul campaniilor agricole. In acest an, de exemplu, ferma nr. 2 a obținut 4 800 kg griu și 8 100 kg porumb la hectar. După cum spunea tovarășul Vasile Radu, șeful fermei, există condiții să se realizeze recolte mai mari la hectar. „Trebuie respectat timpul optim de executarea fiecărei lucrări — spunea șeful fermei. Se cere mai multă atenție și la sămință. Din cauză că germinația n-a fost corespunzătoare, lanul de porumb a avutCel mai mult necesității de a și disciplina și, . se asigure executarea la timp și de bună calitate a lucrărifbr.' Referin- du-se la această problemă, coopera- toarea Ioana Manolache spunea : „Știu că cine a lucrat bine a cîști- gat bine. Dar unii nu fac lucrările atunci cînd trebuie, iar alții negli-

jează calitatea lor. La prășit se mai taie cite o plantă. Mai vine cultivatorul tent, rește ceea, să se de fermă executării prășitului, dacă se asigură densitatea prevăzută. Pentru că nu e vorba numai de cîștigul fiecăruia, ci de producție, de averea tuturor".Pentru a se asigura obținerea unor recolte mari la culturile care se insămințează in primăvară trebuie executate arături adinei. Dar nu peste tot se poate face o arătură de bună calitate, dacă nu au fost

și. dacă tractoristul nu e a- mai ales pe la capete, se ră- și mai mult porumbul. De a- propun ca în planul de măsuri prevadă ca șefii de echipă, șefii să controleze. în timpul

carne, mari de lină, struguri, și alte Venitu- fost mai 4.1 militată de Adunarea generală de la cooperativa agricolă din comuna Grindu-Ialomița
experiența1977 s-a

Intreaga semănă- marginea

multe goluri." s-a insistat asupra se respecta ordinea pe această cale, să

strînși cocenii : „Degeaba vorbim de producții mari dacă nu scoatem cocenii la timp, așa cum prevede angajamentul pentru munca în a- cord global — a spus cooperatorul Gheorghe Cornel. Am avut lingă șosea o tarla, arată din primăvară. La semănat pătrundea sămința in pă- mint, dar cînd să prindă rădăcini dădea de cocenii îngropați sub brazdă și plăntuțele se uscau". Măsura a fost stabilită pe loc și aprobată de intreaga adunare. Cei care așteaptă să le facă alții curat în casă, adică să le strîngă cocenii, trebuie să suporte cheltuielile prilejuite de eliberarea terenului.Cooperativa din Grindu are o secție de mecanizare puternică, dotată cu 54 de tractoare, 11 combine C-12, 8 S.P.C.-6. 12 grape cu disc ș.a. „Ca să funcționeze bine — spunea tovarășul Vasile Iacob, șeful secției de mecanizare — mașina trebuie bine reparată și întreținută. Am început reparațiile la utilajele care vor lucra în primăvară, dar ne lipsesc o serie de piese și cauciucuri."în cadrul dezbaterilor, torii din Grindu au mare atenție sporirii zootehnice. Atît ferma cit și cea de păsări au <
, coopera- acordat o producției de porci, avut rezul-

tate bune. La începutul anului urmează să se înființeze o fermă de taurine cu un efectiv de 400 de capete. in prezent in construcție. Totodată. adunarea generală a aprobat participarea cooperativei la construcția unui complex avicol inter- cooperatist. S-au alocat sume importante și pentru extinderea fermei de porci. îngrijitorii s-au angajat ca. printr-o mai bună furajare a animalelor, să realizeze, in plus, un spor zilnic de creștere în greutate de cel puțin 50 de grame pe animal, care să ducă la obținerea unei cantități suplimentare de 70 tone de carne. Mai mult, s-au gindit să reducă și cheltuielile. Dar aici se ivesc anumite _____________________ piedici. în 1969 cooperativa construit o ră de furaje combinate cu o capacitate de 19 200 tone anual, care ar putea asigura cantitățile sare și cele 5 vecine: CocoraRovine, Independenta, moara a produs 2 499 tone — a spus tov Anghel Mircea Dan. președintele cooperativei. Dar apoi s-a oprit. De ce ? S-a stabilit să ne aprovizionăm de la fabricile de nutrețuri combinate Călărași. Ciulnița sau Fetești. Din a- ceastă cauză se cheltuiesc în plus cu transportul 280 000 lei pe an. Moara ne-a costat 2,4 milioane lei. Noi putem produce furaje combinate de a- ceeași calitate ca cele de la F.N.C. Solicităm direcției agricole să rezolve această problemă".Discutarea amănunțită a prevederilor planului de producție și financiar a prilejuit participanților la a- dunarea generală a cooperativei a- gricole să stabilească măsuri bine gindite pentru activitatea din 1977. Totodată, ca buni gospodari, ei au hotărit să sprijine acțiunile întreprinse de consiliul popular pentru asfaltarea drumurilor, executarea altor lucrări de interes obștesc. Ei s-au angajat, de asemenea, să contribuie la construcția viitorului cămin cultural.

tive ■ viga.1975 furaje

LA I.J.I.L. ARADNoi produse de SârgAnul 1976 s-a dovedit a fi o etapă bogată in realizări și pentru colectivele de muncă din cadrul întreprinderii județene de industrie locală din Arad. La 8 decembrie sarcinile de plan anuale ale întreprinderii la producția marfă au fost îndeplinite integral, creîndu-se posibilități de realizare pînă la sfirșitul a- nului a unei producții suplimentare în valoare de 62 milioane lei. Fapt notabil, preocupările pentru realizarea prevederilor de plan pe anul în curși așa după cum ne-a informat tovarășul Dumitru Rachici, con- tabil-șef al Întreprinderii, s-au îmbinat organic cu pregătirea producției din viitorul an, care prevede asimilarea unor noi produse. în acest sens menționăm mai întii faptul că în 1977 peste 170 de produse și sortimente noi, din care mai bine de 60 sînt bunuri de larg consum, alimentare și de uz gospodăresc, vor constitui obiectul

și-a moa-
nece- pentru coopera- Colelia,

Eiscian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

consumfabricilor întreprin-producțieiderii. De exemplu, in anul care vine, întreprinderea va livra la fondul pieței peste 300 000 bucăți din noile tipuri de umbrele pliante, materialul textil folosit la confecționarea lor avind un model nou de țesătură' perfect impermeabilă.„încă din această lună — ne spunea tov. Pascu Con- dras, șeful serviciului desfacere de la I.J.I.L. Arad — se va livra un nou tip de mobilă de bucătărie realizată în intreprinde- rea noastră. Este vorba de o mobilă melaminată modulată, compusă din peste 20 de piese, care anul viitor se va produce în serie și care oferă posibilita- ■ tea mobilării oricărui tip de bucătărie. De asemenea, ținind seama de comenzile făcute la cel de-al 7-lea Tîrg de mostre de la București, pentru camerele de zi tip ,.Nadia" s-au luat măsuri pentru suplimentarea producției". (Const. Simion).

Olăritul de altădată a căpătat, la Lugoj, o replică industrială modernă: întreprinderea de produse ceramice, in fotografie: aspect din secția glazurare-faianță

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
Industria județului Prahova Industria județului Caraș-Severinai muncii îndeplinit industrialătermen a

Colectivele de oameni din județul Prahova au planul anual la producția globală și marfă.îndeplinirea înainte desarcinilor de plan se materializează in obținerea unei producții globale și marfă suplimentare în valoare de 510 milioane lei. in livrarea peste plan a 3 876 tone țiței extras, 33 527 tone benzine, 49 646 tone petroluri. 25 066 tone motorină, 231 517 tone păcură, 4 286 tone oțel aliat. 1 986 metri cubi cherestea de fag și rășinoase, 3157 mii metri pătrați geamuri trase și a altor produse. Totodată s-au livrat suplimentar la export mărfuri în valoare de 570 milioane lei valută.în domeniul agriculturii, oamenii muncii de pe ogoarele județului au obținut rezultate bune, prin depășirea producției globale cu 66 milioane lei și a producției marfă cu 78 milioane lei.în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Prahova al P.C.R. se spune, intre altele : Vă informăm, stimate tovarășe secretar general, că acțiunea de pregătire a producției și a investițiilor anului

producției și a eficienței de utilizare mai bună a tehnice și a forței de înnoire continuă a pro-
1977 se desfășoară cu rezultate bune, că au fost reevaluate posibilitățile de creștere a economice, mijloacelor muncă, deducției pentru creșterea calității și competitivității produselor, astfel ca in cel de-al doilea an al cincinalului — anul centenarului independenței patriei noastre — să putem aduce contribuții și mai mari in munca nobilă a întregului popor pentru înfăptuirea programului partidului de dezvoltare și înflorire multilaterală a României socialiste.Cu sentimentul deplinei responsabilități, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că succesele de pină acum, care oglindesc elocvent profundul atașament al oamenilor muncii din județul Prahova față de partid și conducerea sa, in frunte cu dumneavoastră — cel mai iubit fiu al poporului nostru — vor fi consolidate și dezvoltate la cote superioare, spre binele și progresul, continuu al națiunii noastre socialiste, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

Colectivele de oameni ai muncii, români, germani, sirbi și de alte naționalități, din județul Caraș-SeVerin raportează că la 25 decembrie au îndeplinit prevederile planului pe acest an la producția globală industrială, precum și sarcinile revenite la creș- . terea productivității muncii, asigu- rind un ritm de creștere a producției industriale a județului de peste 14,4 la sută. Avansul ciștigat permite obținerea suplimentară a unei producții globale de 130 milioane lei, materializată in 1 100 tone cocs me- . talurgic, 21 000 tone fontă. 4 000 tone oțel aliat, 14 000 tone tablă mijlocie și groasă, 4 motoare diesel, 23 maca- rale-turn, 35 500 kW turbine hidraulice, 400 mc cherestea rășinoase și alte produse. Aplicind cu fermitate măsurile de valorificare superioară a resurselor de materii prime și energie, in acest an, prin reducerea consumurilor specifice, au fost economisite 13 000 tone combustibil convențional și 26 000 MWh energie electrică.Cu acest prilej, comitetul județean de partid a adresat C.C. ai P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă in care se spune, între altele : Hotăriți să muncim cu inaltă responsabilitate comunistă pentru a-

plicarea în viață a măsurilor stabilite de conducerea partidului, a concluziilor desprinse din cuvîntarea dumneavoastră rostită la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., vom gcționa pentru pregătirea temeinică a adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri ale .organelor organizațiilor de partid, a adunăriljor generale ale oamenilor muncii, pentru ca acestea să dezbată și să stabilească cu inaltă competentă și răspundere modalitățile de valorificare, superioară a tuturor rezervelor interne, de promovare a progresului tennic in toate domeniile de activitate, de perfecționare a pregătirii profesionale, astfel incit să se asigure condițiile necesare îndeplinirii exemplare a planului celui de-al doilea an al cincinalului, adueîndu-ne contribuția la înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Vă rugăm să ne permiteți să vă a- dresăm. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai calde și sincere urări de sănătate și fericire) viață lungă și putere de muncă, pentru a ne conduce in continuare cu aceeași înțelepciune pe drumul luminos al socialismului, al înfloririi și prosperității României socialiste.
Industria județului Ilfov

Industria județului Timiș

Primul tractor romanesc
românesc

ale tractorului

Oamenii muncii din industria județului Ilfov au îndeplinit planul producției globale industriale. Avansul ciștigat va permite realizarea, peste prevederile de plan, a unei producții in valoare de circa 125 milioane lei. cu 50 milioane mult decît angajamentul pentru acest an.Pipă la sfirșitul anului, economice ale județului vor plimentar economiei naționale 14 milioane metri cubi gaze de sondă, 6 000 metri cubi prefabricate din beton armat, 4 000 metri nătrați covoare, 17 500 hectolitri lapte, 1 052 tone pastă de roșii și alte produse.în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Ilfov al P.C.R., se spune : Vă asigurăm, mult stimate tovarășe

cu fermitate, tn spi- pe care ni le-ați dat

(Urmare din pag. I)„In ciuda tuturor greutăților..."Cit de greu a fost ? Apelăm tot la memoria plumbului. „Joi 26 decembrie 1946 este valabilă a doua jumătate a bonului 174 pentru una rație de 250 de piine". Și totuși, cu tot frigul iernii și cu toată sărăcia lucie pe care le traversau, comuniștii, tara nu uitau să-și cinstească valorile. Din nou titlu : „Sărbătorirea oficială a scriitorilor Gala Galaction și Tudor Arghezi". Extrasele sint din „Scinteia" acelor zile...Memoriei plumbului, reporterul de astăzi îi adaugă .propria sa memorie.Aceiași oameni care dădeau bătălia cu foametea și se încălzeau cu mina pe lopată la refacerea tării, care migăleau primul tractor românesc și își cinsteau oamenii de cultură scriau atunci pe ziduri „Votati Soarele !“ : ei au stins și versantul dinspre Valea Ră- cădăului al Tîmpei incendiate nici azi nu știu de care mină ; pe ei i-am văzut. luat de tata, la 1 Mai 1947, defilind în urma primelor tractoare românești — mari, galbene și strălucitoare ca ...Soarele !Ani în șir am lipsit din Brașov. Zilele trecute am fost din nou. La „Tractorul". noutățile te uimesc și te sufocă deopotrivă. Cu cițiva ani in urmă plecam din centrul uzinei și pînă la oțelărie mîn- cam o piine. Acum ote- lăria este centrul. La începutul verii, in iunie, de pe bandă a coborit tractorul cu numărul 500 000. Pînă la sfirșitul lunii decembrie vor fi livrate — peste planul a- nului in curs — 2 500 de tractoare. Angajamentul este aproape îndeplinit. Se

lei mai asumatunitățile livra su-

Nicolae Ceaușescu,

că vom acționa ritul indicațiilor la recenta vizită in municipiul Giurgiu, pentru a se asigura încă din primele zile ale viitorului an realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin pe 1977 și în întregul cincinal, conștienți fiind că în felul acesta ne vom spori contribuția la creșterea nivelului de viață al oamenilor muncii, la înfăptuirea amplului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Cu deosebită stimă și respect, vă adresăm, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, cele mai calde urări de sănătate, viață lungă și fericire, putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași clarviziune și hotărire pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului în patria noastră.

Colectivele de muncă din unitățile economice ale. județului Timiș au îndeplinit in ziua de 25 decembrie planul pe anul 1976 la prdducția globală industrială. în acest fel, oamenii muncii din industria tțmișeană vor realiza o producție suplimentară in valoare de peste 250 milioane lei, spor ce se va obține în principal pe seama creșterii productivității muncii. Vor fi date peste prevederile planului anual aproape 6 000 tone țiței, 1 000 tone produse macromole- culare. 250 tone lacuri și vopsele, mobilă în valoare de 10 milioane lei, peste 250 000 te, 1 000 tone alte produse.Organizația toți oamenii . . ___ __________de naționalitate — se spune in telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Timiș al P.C.R. — folosesc acest prilej pentru a-și reînnoi puternicele sentimente de dragoste și recunoștință ce le nutresc față de dumneavoastră, iubite tovarășe -Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul permanent pe care ni l-ați acor-

bucăți produsezahăr, 2 300 hl tricota- bere șipartid,județeană de muncii, fără deosebire

dat și în cursul acestui an în dezvoltarea economică și socială a meleagurilor timișene. Vă asigurăm că vom acționa cu toată responsabilitatea, cu dăruire și pasiune comunistă pentru a transpune neabătut în viată sarcinile și indicațiile date do dumneavoastră la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976, in vederea punerii in valoare la un înalt nivel de eficiență a întregului potențial tehnico-material și uman de care dispuneNe a ne toare bune și ale întregului cincinal, aducindu-ne o contribuție lalți oameni noastră, țării.)în prag cetățenii

economia județului.exprimăm hotărîrea fermă de mobiliza intreaga energie crea- pentru îndeplinirea in cele mai condiții a sarcinilor anului 1977
la sporită, alături de cei- ai muncii din patria progresul continuu aldejudețului mani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — vă adresează din toată inima urarea de viată îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea întregii noastre națiuni socialiste.

an nou, comuniștii, toți români, ger-

Deetmiie de aur

produc astăzi peste 30 tipuri de tractoare „Universal" pe roți și pe șenile, in opt grupe de puteri — 35, 45, 55, 65, 80, 150, 180 și 360 CP.— Cum de e posibil ?Constantin Toader, secretarul comitetului de partid de la „Tractorul", răspunde la întrebare cu întrebare :— De ce n-ar fi ? Apoi se explică : tot oamenii ; și tehnologiile. De fapt și tehnologiile sint făcute de oameni, așa că răspunsul poate sâ-1 constituie un singur cuvînt — oamenii. Oamenii' au devansat termenele de punere in funcțiune : fabrica de motoare trebuia să producă abia în trimestrul II al anului viitor — produce de la 1 noiembrie a.c. ; secția de agregate a- vea termen 31 decembrie 1976 — produce din septembrie ; extinderile de la tratamente termice/ și forjă s-au dat in exploatare cu un devans de aproape trei luni. Oamenii au modificat tehnologiile. Acum citeva luni, comitetul de partid a lansat chemarea : „Numai tehnologii de virf 1“ Au fost înlocuite pină acum 30 de tehnologii de fabricație. E- ficienta economică la zi — peste 1 milion de lei.Anul trecut uzina și-a sărbătorit semicentenarul, în monografia editată cu a- cel prilej, la capitolul „Veterani cu stagiu de peste 30 de ani in uzină" am numărat 226 de angajați, iar la „Oameni cu care uzina se mindrește" — alți cinci sute. E de la sine înțeles de ce nu pot cita numele a- cestora, deși nedreptatea este evidentă.îmi spunea inginerul Ion Iliescu, 39 de ani. construc- torul-șef al tractorului românesc :— în ’47. IAR-22 însemna aur. platină, diamante, spu- neți-i cum vreți ; să nu ui-

tăm însă că el însemna doar un tip. o variantă, destinată unei singure utilizări. Acum avem combinații de „n“ tipuri luate cite „m“. Recunosc că n-am a- vut timpul necesar ca să le număr. Oricum, trebuie .să fie o cifră urmată de două nule. Pentru așa ceva ai nevoie de angajați bine pregătiți, nu ți-i dă nimeni, trebuie să ți-i crești...„Tractorul" își crește bine oamenii. Să nu uităm că a- colo au lucrat cîndva academicianul Elie Carafoli, așii industriei aeronautice românești Ion Grosu, prof. Ion Coșereanu, Gheorghe Zotta, Radu Manicatide. Iosif Șilimon. Tot acolo și-au desfășurat activitatea somi-

tăți în materie de motoare — inginerii Radu Mărdă- rescu. Petre Carp, Ovidiu Cionca. Constantin Gheorghiu, prof. ing. Silviu Cri- șan. Dintre tehnicienii crescuți la înalta școală a predecesorilor s-au remarcat inginerii Iulian Cazacu. Ion Wallner și Ion Persu. Există o bună tradiție. în urmă cu patru ani scriam despre inginerul Simion Săpunaru că „gindește la 1980"; conducea două secții. Astăzi este directorul tehnic al u- zinei. Nicolae Costache a urmat școala profesională „Tractorul" și — concomitent — a lucrat ; a urmat liceul seral și facultatea și a lucrat, iar astăzi inginerul Costache este mecanicul-

al uzinei. Am discu- cu irații Constantin și Gheorghe Buzea. Sint gemeni. Nu-i deosebești ; 29 de ani, aceeași statură, a- celeași trăsături, aceiași ochi, același păr. aceeași meserie — lăcătuși întreținere — aceleași salopete, au venit din același sat — Lopătarii de Buzău — locuiesc in același apartament dăruit de uzină — pe Bulevardul Griviței, la nr. 40 — în partid au fost primiți in aceeași zi și sînt in același an II, însă la facultăți diferite, dar... înrudite cu tractorul 1 Filiera a fost a- ceeași — profesionala — lucrind : liceul — lucrînd, acum facultatea... Din 1954 și pină in prezent, 200 de angajați au absolvit cursurile serale ale Institutului politehnic din Brașov. Numai in 1976 au fost școlarizați peste 4 000 de oameni. Alături de uzină funcționează și un liceu industrial, iar chiar în incintă sînt două facultăți de subingi- neri. Altfel nu se poate, cu tehnologiile moderne, cu producțiile programate pe calculator nu te poți descurca altfel. Oamenii trebuie să aibă grijă de uzină.Și uzina are grijă de ei. Pe merit, după criterii ferme, angajații primesc apartamente. Căminele pentru tineri au 3 500 de locuri (300 pentru fete). La cantina-

restaurant, cei 3 500 de abonați, permanenti, la care se adaugă alte sute de la cele 12 microcantine din sectoare, pot lua o masă la preturi mai mult decit cuviin- . cioase — 6 lei meniul. La club sînt 700 de artiști a- matori (ansamblul folcloric „Tractorul" s-a întors zilele acestea din Franța cu un binemeritat loc I obținut la un concurs de prestigiu). Spitalul-policlinică al uzinei numără 12 secții și deține 200 de paturi, iar creșa și căminul primesc zilnic 600 de omuleți...Uzina își iubește oamenii, după cum și reciproca e la fel de validă. Dar Victor Oprea, mecanicul care la 26 decembrie 1946 a pornit primul tractor românesc ? L-am găsit acasă, pe Săcelelor, la nr. 15. Se odihnește după 45 de ani de muncă. Acum doi ani a ieșit în penzie. Are 66 de ani.— Știi ce ?- Să nu mai discutăm de ce-a fost. Scrie că în 30 de ani am făcut 5po 000 de traetoare, dar a- daugă că. pînă în 1980, vom construi 1 milion de bucăți. Sigur că nu numai la Brașov, ci și la Craiova, Miercurea Ciuc, Codlea. Ce le doresc ? D-apoi cum ! Ce-mi doresc și mie : La mulți ani, tractoare 1
Mircea BUNEA

Cristianîn secția de montaj general a întreprinderii „1 factorur din Brașov

SLATINA 944în cursul zilei de ieri, orașul Slatina a fost conectat la circuitul telefonic interurban cu 6 luni mai devreme față de termenul planificat. La acest important succes o contribuție deosebită și-au adus lucrătorii întreprinderii „Teleconstrucția" din cadrul Ministerului Transporturilor
și Telecomunicațiilor și cei de la Direcția de poștă și telecomunicații a județului Olt. Este o nouă realizare care atestă dezvoltarea impetuoasă din ultimii ani a localității reședință a județului Olt. Prefixul orașului Slatina este 944. (Emilian Rouă).

T

Din activitatea 'navelor de pescuit oceanicA sosit Constanta, Iar" 4 a comandamentului flotei de pescuit oceanic. Ea are la bord 6 610 tone pește congelat, 754 tone făină și 98 tone ulei de pește ducție preluată trauler „Bistrița", tuș", „Neajlov".„Clăbucet" și altele care activează în zonele Vest-Africa și Sud-Irlanda.

în țară, în rada portului nava colectoare „Po-
pro- de la navele „Țîrnava". „Tro- ,.Jiu“. „Ceahlău",

Radiogramele recepționate pe calea undelor ne aduc în aceste zile vești din care rezultă că, la bordul tuturor navelor noastre, intrecerea pentru producții mari de pește a căpătat noi dimensiuni. Iar rezultatele acestei întreceri sint materializate în cele peste 11 000 tone pește sosit in țară numai in cursul acestei luni. (Vasile Nicolae).
Munca in

cere calificare
agricultură
tot mai inaltă

(Urmare din pag. I)tatea practică. în toate unitățile agricole principiul de organizare a invățămintului este cel al profilului de activitate a formației de muncă. Se organizează cercuri în care se studiază cultura plantelor de cîmp. a legumelor, pomilor, viței de vie. creșterea diferitelor specii și categorii de animale, precum și cercuri mixte de — ecanizatori și cooperatori care lucrează prima rie — ca în nizeze activități legate de profilul cercului, în multe unități agricole, programul lecțiilor a fost întocmit ținindu-se seama de condițiile concrete — economice și de producție — ale fiecărei formațiuni de muncă, insistîndu-se asupra lor de tere a cate înzarea sarcinilor de producție. Tematica și conținutul lecțiilor trebuie să se refere la probleme de un interes mai larg, care să fie exemplificate cu situații din formația de lucru respectivă privind organizarea și retribuirea muncii, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii fiecărui cooperator și mecanizator pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din planul de producție. Și în trecut, bune rezultate au fost obținute peste tot unde, in cadrul acestor cursuri, s-a organizat însușirea con-

pe diferite mașini agricole. în etapă — decembrie-februa- vor fi ținute 12 lecții, urmind timpul lucrărilor să se orga- demonstrații practice și alte
acelor aspecte ale tchnologii- cultivare a plantelor și creș- animalelor care trebuie apli- mod obligatoriu pentru reali-

ducerii tractorului, a celorlalte mașini agricole. Cunoscînd această meserie, mulți cooperatori au lucrat și lucrează, in continuare, în schimb cu tractoriștii, contribuind astfel la intensificarea lucrărilor agricole. în egală măsură, cursurile invățămin- tului profesional agroindustrial de masă trebuie să contribuie la cunoașterea aprofundată a politicii agrare a partidului, să devină o pîr- ghie pentru ridicarea nivelului politic și ideologic al oamenilor muncii din agricultură.Comitetele județene și comunale de partid au datoria de a coordona și îndruma îndeaproape intreaga desfășurare a invățămintului profesional de masă de la sate. încă de la început, organizațiile de partid trebuie să asigure participarea la lecții a tuturor cursanților, să urmărească îndeaproape ca aceștia să-și însușească temeinic cunoștințele predate. Periodic. organele și organizațiile de partid trebuie să analizeze cum sa desfășoară cursurile, in ce măsură corespund cerințelor producției și, să combată orice tendințe de formalism, de amînare a ținerii lecțiilor.Este în interesul tuturor oamenilor muncii din agricultură să-și însușească in permanentă cunoștințe tehnice de specialitate pentru a munci mai productiv, folosind cu rezultate și mai bune baza tehnico-materială in continuă dezvoltare și modernizare de care dispun, spre a realiza producțiile vegetale și animale sporite prevăzute de planul pe 1977.
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în climatul fertil al Festivalului
național „Cîntarea României"

Literatura tuturor timpurilor, prin tot ce are ea mai valoros și mai durabil, a pus în centrul preocupărilor sale omul, ființa acestuia in multiplelor existențiale, condițiilor riale, sociale, la cele proprii, de conștiință, vit permanentei zuințe prometeice afirmare și Marile opere înfruntat veacurile datorită tocmai acestei substanțe. închegindu-și struc-

complexitatea sale relații de la cele ale vieții mate-potri- lui nă- spre perfecțiune, literare au
miez devaloare diferite-

tura lor pe acest foc, reprezentînd expresia artistică și dind estetică tocmai ____lor ipostaze și forme, stărilor conflictuale majore ale luptei omului spre împlinire. spre desăvîrșire. Cele mai memorabileconflicte literare, concretizate artistic in confruntarea unor mari personaje. au la bază o problematică umană majoră, gravă, contradictorie, plină de forță și tensiune dramatică. deosebit de bogată și variată, corespunzătoare diversității formelor vieții, dialecticii interne a procesului dezvoltării spre mai bine, a progresului social și uman.Omul, obiectiv fundamental. central al literaturii. a devenit astăzi și obiectivul fundamental, central al societății noastre. un obiectiv programatic, declarat și urmărit sistematic. cu necesitate, pe linia procesului conștient al progresului nostru social și uman, al societății socialiste omului întregii activități ționare a operei însăși de edificare socialistă — se spune în Programul Partidului Comunist Român — au stat permanent ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, satisfacerea cerințelor de viață ale oamenilor muncii. bunăstarea și fericirea omului. împlinirea multilaterală a personalității u- rnane" (s.n.). Intr-adevăr, societatea noastră socialistă a ajuns astăzi la acel 

făuririi și al centrul revolu- partidului. alnou. „In

are

grad de dezvoltare eco- nomico-socială. de civilizație. care poate asigura condiții din ce în ce mai bune și mai echitabile de afirmare și împlinire a membrilor săi. în fond, aceasta și este esența idealului său umanist-revoluționar. Fiecare omde acum, din ce în ce mai mult, posibilitatea nu numai să năzuiască spre propria-! împlinire, dar și să se angajeze plenar Ia realizarea concretă a acesteia, să ajungă la înflorirea personalității, sale, la făurirea propriului destin, potrivit aptitudinilor sale 
0 literatură a umanismului

revoluționar
fizice și intelectuale, talentului și capacității sale, visului său, dar și cerințelor majore, idealului înalt al societății noastre.Un lucru foarte important pentru literatură, pentru permanența mesajului ei umanist este faptul că acest nobil țel al societății noastre este de mare perspectivă, nu doar al societății socialiste pe care o edificăm, ci mai ales al viitorului nostru comunist. De unde, dacă pînă acum menirea majoră a literaturii era să apere omul, posibilitățile lui de manifestare — într-o societate ca a noastră, literatura este chemată să promoveze mul, să afirme noii condiții contribuie, înrîuririi împlinirea măreț, cel sonalității conștiente propriului mării unui om nou. menii muncii varășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la Congresul educației politice și al culturii socialiste — au nevoie de o artă cu adevărat 

0- virtuțile umane, să prin specificul sale, tocmai la și a telului său al înfloririi per- sale, al făuririi de către om a destin, al for- „Oa- spune to-

revoluționară, care să redea în mod veridic realitatea, care să fie pătrunsă de un puternic suflu mobilizator, militînd cu pasiune pentru perfecționarea societății și a omului** (s.n.).Urmarea firească a acestei noi situații este întrebarea care se pune în legătură cu natura, ipostazele și formele concrete ale conflictului literar și, respectiv, realizarea eroilor, personajelor literare, astăzi problemă de asemenea centrală, a literaturii, mai ales a celei epice, știut, prezența unui Este con-

flict intr-o operă literară reprezintă condiția sine qua non a literaturii, precum și că acest conflict determină cu necesitate și factura personajelor literare. O operă literară înseamnă 0 structură artistică constituită pe suportul logic al unui conflict real, puternic. original, esențial pentru epoca respectivă. în al cărui spațiu de joc personajele se mișcă firesc, cu o motivație proprie care este de fapt cea a însuși conflictului, în fond conflict social-uman. asemenea. literatura creează starea de conflict, ci o descoperă în viață, în realitate, pe linia dezvoltării esențiale a omului și societății, dar numai în măsura în care aceasta devine și cunoaștere artistică. gîndire în imagini, expresie literară reprezentînd un conflict literar, iar protagoniștii acestuia personaje literare. Șt. de asemenea. permanenta și forța conflictelor general-umane, a personajelor care întruchipează confruntarea zidă. paradoxal, tocmai in concretețea artistică, manifestările individuale 

un De nu

rein

ale vremii, ca expresie a adevărului vieții, a realității. a idealului social- uman al epocii.Acum ne este mai ușor să înțelegem că natura, complexitatea, acuitatea, forța explozivă, tensiunea dramatică etc. ale conflictului contemporan, adică substanța acestuia, cea care asigură în primul rind valoarea estetică funciară a literaturii, sînt date ale vieții, ale realității noastre noi, poartă amprenta vremii, a epocii noastre socialiste. Și știm... că esența a- cestui nou conflict o găsim în lupta noastră pentru 

subiectl- sint -con- de sub- vremii conflic-

făurirea omului nou, pentru împlinirea personalității umane, obiectiv central al noii societăți. Stilul, modalitățile de expresie, mijloacele și tehnicile literare sînt ale autorului, ve. dar și acestea diționate dialectic stanța și spiritul noastre. Primatul tului, ca aspect fundamental al realității, ne obligă a descoperi conflictele literare în viață, în noile realități sociai-umane, nu de a le inventa, nu de a crea conflicte false, reci și neviabile, cu eroi, personaje. protagoniști ai confruntării, de asemenea reali, nu inventați, fapt care ne obligă in continuare la o tot mai adîncă observație. investigare, cunoaștere a realităților noi sociai- umane pe linia esențială a dezvoltării lor.în toate acestea descifrăm. desigur, caracterul umanist-revoluționar al literaturii noastre. El însă nu se oprește aici : devine primordial în ceea ce privește latura subiectivă a actului creator. Năzuind să zăm prin excelentă ratură a omului, de reali- o lite- pe po-

zițille și în scopul declarat al umanismului revoluționar. tocmai din acest punct de vedere trebuie, in primul rind. să descoperim, să a- bordăm și să înțelegem conflictele din viață, specifice și esențiale epocii, societății noastre, și mai ales să surprindem, să dezvoltăm și să rezolvăm conflictele literare, potrivit înțelegerii și atitudinii noastre, concepției noastre artistice, militante, partizane. Aceasta presupune orientarea conștientă de către autor a operei sale in direcția unei contribuții active Ia transformarea înnoitoare, progresistă a societății, a omului, după cum sublinia la Congresul educației politice și al culturii socialiste secretarul general al partidului, în cele din urmă, deci, prezența omului nou, a conflictelor esențiale actuale, înfățișarea eroilor contemporani în noi opere literar- artistice reprezintă expresia majoră deopotrivă a talentului și capacității noastre, a intuiției noastre artistice, dar și a angajării noastre literar-artistice. a implicării noastre active, conștiente în lupta pentru afirmarea omului. pentru asigurarea deopotrivă a condiției umane și a condiției literaturii proprii societății noastre, potrivit cărora omul să se poată realiza. să poată ajunge la înflorire și fericire.In această întreprindere, temerară, trebuie subliniate — tocmai ca o condiție a succesului ei — respectarea cu strictețe a adevărului vieții, cuprinderea -realității cu luminile și umbrele ei, potrivit unei înțelegeri artistice dialectice, sensului major al umanismului nostru revoluționar. Pentru literatura noastră deci, umanismul revoluționar reprezintă nu doar concepția, poziția noastră filozofico- estetică de pe care încercăm să înțelegem și să redăm în imagini nepieritoare omul, ci și. cu necesitate, telul, scopul suprem spre care literatura tinde dintot- deauna : o nobilă, inspirată și viguroasă cintare a omului.
Aurel M1HALE

Cîmpulung-Argeș : în prlm-plan, Casa de culturd

Volumul „Progresul istoric și contemporaneita- tea“, recent apărut in Editură politică — rod al dezbaterilor din cadrul laboratorului organizat SUB EGIDA ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU", pentru studierea problemelor progresului istoric și procesului revoluționar contemporan — se înscrie între acele lucrări care se disting prin rigoare științifică și anvergură tematică. în mișcarea de idei novatoare a dialecticii materialiste și a socialismului științific.Ceea ce conferă in primul rind prestanță științifică lucrării este abordarea temelor cercetate în viziunea creatoare, profund lucidă și realistă, care definește politica Partidului Comunist Român. gindirea secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Studiile înmănuncheate sub îngrijirea unui colectiv redacțional format din Leonte Răutu (coordonator), Petru Pânzaru. Damian Hurezeanu. Constantin Borgeanu sînt inspirate de perspectiva larg cuprinzătoare a Programului adoptat de Congresul al XI-lea al partidului — care, prin însăși misiunea sa. reprezintă cadrul progresului societății noastre — de bogăția tezelor Programului, sursă pentru rodnice explorări teoretice asupra dinamicii realității noastre sociale și a relațiilor din lumea contemporană.Lucrarea reliefează ideea majoră că ascensiunea continuă. în ritm susținut și pe toate planurile a societății noastre în anii socia

lismului, ca rezultat al înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român, constituie proba faptică cea mai evidentă pentru a se demonstra că în cursul revoluției socialiste progresul devine pe deplin și neîngrădit o posibilitate concretă, o contopire între ideal, necesitate și realitate. In spiritul promovat de partidul nostru pe tărimul con
NOTE DE LECTURĂ

fe:,.

„Progresul istoric 
și contemporaneitatea^

fruntărilor de idei, studiile reprezintă și o luare de atitudine față de a- cele doctrine contemporane care, într-o formă sau alta, încearcă să acrediteze o viziune sceptică a- supra viitorului omului și al omenirii.Un Drim domeniu t>ro- blematic-teoretic și metodologic abordat în lucrare îl constituie legitimitatea ideii de progres in lumea de azi. caracterul orientat al cursului istoriei contemporane în sensul progresului multilateral al societății, criteriile în virtutea cărora poate fi definit progresul, indicii sociali calitativi și cantitativi de evaluare. Acest domeniu, în care s-au înfruntat, încă din- tr-un trecut îndepărtat. puncte de vede

re divergente, adesea opuse, este interpretat atit prin analiză retrospectivă, cit mai ales din perspectiva logicii evenimentelor contemporane Și a concluziilor generale detașate din experiența proceselor revoluționare și a marilor mișcări sociale ce se desfășoară în secolul nostru.Printr-o nuanțată analiză dialectică se demon

strează că, în epoca pe care o străbatem, esența progresului este exprimată de procesul revoluționar mondial. Studii speciale privind orînduirea socialistă, rolul clasei muncitoare de forță determinantă a progresului spcial. rolul națiunii, lupta popoarelor pentru cîști- garea și consolidarea independenței naționale circumscriu factorii care dimensionează și traduc în realități vii ale epocii progresul înregistrat de lumea contemporană. Caracterul atotcuprinzător al progresului social din epoca actuală este ilustrat. de asemenea, prin cercetarea rolului ce revine in acest proces creației tehnico-științifice, făuririi noilor valori .ale culturii.

Analiza crizei economice din lumea capitalistă, precum și studiul asupra condiției umane și a destinului valorilor în această societate întregesc în mod necesar imaginea distanțării tot mai pronunțate dintre realitățile mondiale ce se deplasează pe axul progresului istoric și dificultățile de involuție ale unei orînduiri caro pierde tot mai mult dreptul la ziua de mîine.Volumul „Progresul istoric și contemporaneitatea" se face remarcat în plus prin obiectivitatea științifică a analizelor și interpretărilor, prin grija de a fi evitate idealizările facile, ca și prin semnalarea lucidă a obstacolelor și dificultăților implicate în înfăptuirea progresului în epoca actuală. Firește, studiile reunite în acest volum nu epuizează problematica impusă de o temă atit de vastă. Este îndreptățit să așteptăm, în continuarea lucrărilor laboratorului care a produs acest prim volum de studii, și investigarea altor laturi ale progresului social-istoric contemporan.Prin aria sa tematică și prin modalitățile de realizare. lucrarea se adresează unui cerc vast de cititori. cercetătorilor pe tă- rîmul științelor sociale, ca și publicului larg, pu- nîndu-le la dispoziție informație și generalizare teoretică, odată cu instrumente metodologice pentru studierea și înțelegerea unor evenimente contemporane cu semnificație majoră.
Conf. dr. Constantin 
POPOV1C1

Participarea artelor plastice
Atelierele artiștilor plastici din întreaga țară alcătuiesc o parte, și nu dintre cele mai lipsite de importanță, ale vastului șantier al creației românești contemporane in care, printr-o muncă încordată și plină de dăruire, incep să prindă formă viitoarele lucrări ce vor participa la amplele manifestări din cadrul Festivalului „Cîntarea României". Deși ponderea cea mai mare in concurs va reveni creației amatoare, arta plastică „profesionistă" iși va aduce, în egală măsură, aportul specific și original în cuprinderea și exprimarea unor realități ale istoriei naționale, în consemnarea unor realizări dintre cele mai interesante ale contemporaneității noastre.Iar dacă — pentru a da un exemplu — artiștii plastici amatori din Cluj vor organiza o serie de manifestări interesante (Expoziția județeană a artiștilor plastici amatori, la Muzeul de artă din Cluj-Napoca, expoziții ale cercurilor de artă plastică, la Institutul politehnic din Cluj- Napoca. la Fabrica de sticlă Turda, Ia clubul hidrocentralei de la Tar- nița etc.), artiștii plastici, membri ai filialelor U.A.P. de pe tot cuprinsul tării iși vor prezenta lucrările în ample expoziții județene. Pentru a spicui citeva dintre acestea, vom aminti că in luna decembrie la Iași se va deschide expoziția județeană de artă plastică în sala Victoria, expoziție care va constitui cadrul a numeroase dezbateri, sau la Galați in sălile muzeului județean va avea loc expoziția „Omagiu României socialiste".Expozițiile județene vor constitui pentru plasticienii din întreaga țară o primă etapă a participării la concursul și Festivalul „Cîntarea României". O a doua fază va fi marcată de organizarea în șapte centre (București. Constanța. Iași. Brașov. Cluj. Timișoara și Craiova) a unor mari expoziții de artă cu lucrări selectate din expozițiile județene organizate anterior.La sfîrșitul lunii mai. cea de-a treia și ultima etapă a concursului va culmina cu organizarea în București a

unei mări expoziții republicane cu lucrări selectate din cea de-a doua fază, expoziție ce va fi organizată pe genuri : pictură, sculptură, grafică, afiș politic, design, artă fotografică etc. Cu aceeași ocazie vor fi conferite premii și distincții. Reunite sub semnul luptei poporului pentru apărarea ființei sale, pentru Independență națională, pentru libertate și dreptate socială, al luptei și muncii pentru construirea socialismului in România, aceste expoziții vor cunoaște o largă participare a unor variate forte artistice. vor înlesni, implicit, o privire complexă nu numai asupra unor modalități diferite de abordare a tematicii propuse, dar mai ales asupra tendinței foarte accentuate a artiștilor contemporani de a pătrunde în spațiul social. De o mare diversitate, semnalînd universul și natura create de om, realizările sale în anii construcției socialiste, ca și ecouri ale experienței sale istorice, lucrările, foarte numeroase, care vor fi prezentate. vor mărturisi. în totalitatea lor, pulsația unei vieți sensibile de o neobișnuită intensitate Prilej al unui edificator bilanț atit al realizărilor de ordin artistic, cit și al angajării în a- bordarea unei tematici de mare interes uman și social, acesțe manifestări se vor înscrie printre cele mai importante ale anului.Integrate complexului de manifestări prilejuite de Festivalul „Cîntarea României", alte două mari expoziții — una închinată evenimentelor tragice prilejuite de răscoala din 1907, cealaltă aniversării războiului de independență — vor exprima cu claritate poziția militantă a plasti- cier.ilor noștri.Măreață pagină de istorie și eroism, act profund patriotic și justițiar al generațiilor de țărani de acum 7 decenii, răscoala din 1907 s-a înscris adine în memoria contemporanilor, a marcat decisiv creația artistică mulți ani după trecerea evenimentelor. Marea expoziție ce va fi organizată in sălile Dalles va constitui o amplă retrospectivă care va reuni deopotrivă creații clasice și contemporane. Același caracter retrospectiv

îl va căpăta și expoziția ce se va organiza in sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, expoziție menită să marcheze centenarul Independenței de stat a României. Opere aflate in patrimoniul național, dar și lucrări realizate de artiști contemporani pină in anul 1975 vor fi reunite in cadrul acestei expoziții menite să ilustreze o pagină glorioasă a istoriei noastre naționale.în manifestările prilejuite de concurs, creatorii contemporani vor recurge. în egală măsură, la ilustrarea unor aspecte semnificative, de cele mai multe ori simbolice, ale acestor mari evenimente istorice. Am putea aminti astfel preocupările materializate sau aflate în curs de materializare ale lui Constantin Pi- liută („Atacul". „Trecerea Dunării") etc. Reluarea acestor teme stă mărturie pasiunii artiștilor contemporani pentru actualizarea unor valori specifice, pentru evidențierea valorilor umanismului modern în teme ale istoriei noastre. Aceste teme ale istoriei, dar și năzuința de a evidenția noul climat social și spiritual al tării, bogăția și originalitatea contribuției artiștilor contemporani în materializarea, în conturarea lor. vor caracteriza deopotrivă lucrările unor artiști ce și-au anunțat de pe acum participarea. Am aminti astfel, în legătură cu investigarea și reflectarea multilaterală a evenimentelor istoriei, a vieții noi ce se desfășoară în marile fabrici și uzine, pe șantiere, pe ogoare, energicul efort de făurire a societății noi. numele unor artiști precum Virgil Almășanu. Ion Stendl, Eugen Popa. Ton Rusu. Ion Bi- țan. Adrian Popovici. Constantin Berdilă. Paula Ribariu. Tiberiu Nico- rescu, Fred Micoș. Cornelia Daneț, Emilia Dumitrescu. Elena Greculesi, Sever Frențiu. Spiru Chintilă etc. Dincolo de aceste exemple. Festivalul „Cintarea României" va cunoaște, desigur, o mult mai largă participare, rod al mobilizărilor pe care Uniunea artiștilor plastici le-a făcut atit în adunarea generală de partid, cit și în cele două ședințe plenare organizate pină acum. Sint premise dintre cele mai favorabile ale desfășurării Festi

Interesul și sensibilitatea lui Francisc Munteănu s-au oprit asupra unui univers uman și sufletesc foarte rar explorat de cinematografia și de arta noastră in general : fră- mintările și întrebările, gindurile. sentimentele și „gesturile" copiilor mari, în pragul adolescenței. Mai mult : scenaristul și regizorul filmului „Roșco- 
vanul" iși situează investigația (element relevant) intr-un moment istoric deosebit de important pentru destinul oamenilor din tara noastră : imediat

tății, curajului, a eroismului unui copil — fiu al unui muncitor comunist ilegalist — în divulgarea unui dușman politic (un comisar, de fapt — presupunem noi — bine cunoscut de comuniștii pe ca- re-i anchetase și torturase!), cit altceva. Refăcind drumul spre uteciști al lui Mihai Secosan. filmul lui Francisc Munteănu demonstrează că și din punctul de vedere al viitorului acelei, generații, al acelor tineri (aparți- nind. mulți. unor familii destrămate, dezorganizate.

care va pune Capijțt definitiv acelor practici milenare de înjosire, umilire a omului, domniei* fricii— care naște, la rindul ei, violența, minciuna, lașitatea. delațiunea.Izvorită dintr-o bună cunoaștere a psihologiei și a mentalităților ,.de grup", dintr-o reală pricepere de a înnoda o intrigă. narațiunea cinematografică scrisă și transpusă în imagini de către Francisc Munteănu (împreună cu Nicolae Girardi— imaginea. Temistocle 
Popa — muzica) estedupă 23 August 1944. Originalitatea ..Roșcovanului" este cu atit cu cit reflectă adolescentei in dramatice ale

mai mare universul condițiile regimuluiburghezo-moșieresc. agravate de războîj iar apoi — in perspectiva turnurii fericite pe cate a repre- tentat-o. pentru destinele oamenilor, preluarea puterii de către clasa muncitoare. condusă de partidul comunist.

t V
DUMINICA, 26 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

8:30 Tot înainte !
8.20 Film serial pentru copil : Bllndul 

Ben.
8.45 Pentru căminul dv. Ediție consa

crată pregătirilor gospodărești 
pentru Revelion.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13.05 Album duminical.
16.00 Anul sportiv 1976 (IV).
16,50 Film serial : „Din tainele mărilor".
17,40 Drum de glorii. Emislune-concurs 

pentru tineret, dedicată aniversă
rii a 100 de ani de la cucerirea 
independentei de stat a României. 
Participă reprezentativa județului 
Tulcea.

19.00 Micul ecran pentru cel mici — 
Flori pentru România.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Baladă pentru acest pămtnt: Ideea 

de republică la români.
20,25 Film artistic : „Aeroportul**. Pre

mieră TV.
22,05 Oaspeți de peste hotare despre 

România socialistă. Anchetă in
ternațională.

22.30 Seară muzicală.
23,10 Telejurnal.
23.20 Telesport. Finala Turneului Cam

pionilor la tenis : Manuel Orantes 
(Spania) — Woytech Fibak (Polo-

nia). Rezumat înregistrat de la 
Houston.

PROGRAMUL II

10.00—11.45 Matineu simfonic.
20.00 Maeștri ai muzicii românești con

temporane.
21.00 Orașele țării în documentarul ro

mânesc.
21.20 La cererea telespectatorilor : Re

frene îndrăgite.
21.45 Film serial : Kojak.

LUNI, 27 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

16.00 Emisiune tn limba maghiară.
19.00 Teleglob : Nepal.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Viața economică.
20.55 Roman-folleton : „Căsar Birot-

teau". Producție a Televiziunii 
franceze. Episodul 2.

21.55 înflorești, pămînt al bucuriei.
22.45 Telejurnal.

PROGRAMUL II

17.00 Telex.
17.05 Marele șl micul ecran.
19.10 Un mare geograf : Simlon Mehe

dinți — documentar.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : Blindul 

Ben. Episodul „Suflet de copil".
20.25 Scriitorul și epoca sa. Patria șl 

creația literară românească.
20.55 Muzică ușoară.
21.13 Telex.
21.20 Din istoria științei și tehnicii ro

mânești.
21.45 Concertul capodoperelor.

valului și concursului „Cintarea României" la un înalt nivel.
Marina PREUTU

• HUNEDOARA. La Petroșani. Hunedoara și în alte localități ale județului s-a desfășurat etapa de selecție — pentru faza județeană — a formațiilor artistice din școli, participante la Festivalul ț,Cintarea României". Au concurat formații corale, grupuri vocale, soliști, orchestre de muzică populară și ușoară, formații de dansuri tematice și populare, brigăzi artistice de agitație. La căminele culturale din comunele Dobra. Burjuc. Zam și Gura- sada a avut loc faza de masă a festivalului obiceiurilor laice de iarnă — manifestare integrată in Festivalul național ..Cintarea României". • AR
GEȘ. Masă rotundă organizată la Casa de cultură din Cimpu
lung. cu participarea membrilor consiliilor de educație politică și cultură socialistă din Întreprinderile și instituțiile orașului. S-a dezbătut tema : „Conducerea unitară a activităților politice și cultural-educative de masă". Sub egida Comitetului județean pentru cultură și educație socialistă s-a editat o culegere de versuri intitulată 
„Flori pentru tine, tară", in

„ROȘCOVANUL

Evocind împrejurări istorice. climatul de dramatism și eroism pe care l-au favorizat (plecarea pe front a ostașilor, sprijinul acordat armatei și populației, cele dinții apeluri și acțiuni ale comuniștilor. sprijiniți de uteciști, pentru refacerea economică a țării). su- gerînd deruta tuturor reprezentanților vechiului regim, explorînd variate medii — „Roșcovanul" ne invită să urmărim o poveste (de tentă politică relativ convențională), nu lipsită de o anumită tensiune. Și cred că nu greșesc afirmînd că în „Roșcovanul" esențială nu este atit demonstrarea tenaci

descompuse de război, sărăcite pînă la amenințarea foamei. debusolate etc.) comuniștii, ordinea și orînduirea lor au însemnat o șansă extraordinară. unică.Zîmbetul cald, prietenos. calmul și siguranța, demnitatea și fermitatea activistei de partid Duma (interpretată convingător de Florina Cercel), vizavi de cinismul și bestialitatea — chiar disimulate 1 — ale noului director al casei de corecție (Constantin Codrescu) și a ciracilor săi. si vizavi de metodele tipice de izolare, terorizare și îngenunchere practicate acolo, exprimă puternic contrastul dintre două lumi care privesc omul in chip fundamental opus. Iar izbînda tinărului Secoșan. felul în care el se „ține de cuvîn- tul dat", deschide simbolic. perspectiva unui timp.

cursivă. Dialogul filmului este firesc, străbătut uneori de un umor de bună calitate. Momentele de tensiune — bine realizate și rareori lungite.„Roșcovanul" schițează (în linii realiste sau sub semnul șarjei grotești, pentru care regizorul are, credem, o certă vocație) portrete expresive. Tentația pitorescului este bine ținută în frîu — fie că este vorba de lumea hoților cu suflet mare, pocăiți pentru scurtă vreme (filmul are. într-un fel. o structură ..picarescă"). fie că este Vorba de lumea copiilor, a tinerilor mutilați sufletește sau surprinzător de integri, căliți Ia școala dîrzeniei din casele de corecție.Cu excepția interpretului principal. Costel Bă- 
loiu (cunoscut din „Pistruiatul"). căruia „practica cinematografică", rău asimilată și preocuparea

de a se „profesionaliza", rău înțeleasă, i-au răpit farmecul naturaleții și spontaneității (nu insă, e drept, și sprinteneala și plastica mișcărilor ori vioiciunea privirii), „Roșcovanul" reunește o inspirată distribuție.In acest film, in care apar in roluri episodice 
Petre Gheorghiu, Florin 
Piersic. Stefan Tapalagă, 
Sergiu Nicolaescu, Jean 
Constantin și Corina Chi- 
riac. actorii sint îndrumați judicios către un joc cind realist subtil, psihologic, cind mai afișat, demonstrativ, grotesc — fără ca unitatea filmului să sufere prea mult. Remarcăm, din nou, simplitatea tonului. umorul lui Sebastian 
Papaiani, expresivitatea de taciturn a Iui C Co
drescu, calmul și liniștea transmise de jocul Flori
nei Cercel. Apreciem excelenta compoziție a lui 
Zephi Alșec. interpretul unui abil comisar de politie care încearcă prin manevre grosolane. dar prin gesturi (simple aparențe) de om de lume, să-și deruteze „adversarii" în așteptarea unor „vremuri" mai bune. La rîndul lor. C. Rautchi și 
Ferencz Bencze ne rețin atenția prin talentul de a sugera un univers de monștri veniti parcă dintr-o altă lume, aflată în afara timpului și Străină de reflexele umane firești.

„Roșcovanul", realizare a Casei de filme numărul patru, incită la elaborarea unor noi pelicule inspirate din viata tinerilor, începind cu momentul „căutării drumului" și al aderării lor la cauza nobilă a comunismului.
Natalia Stancu
ATANAS1U

care sînt cuprinse creații reprezentative ale membrilor cenaclurilor literare „Liviu Re- breanu" din Pitești și „Tudor Mușatescu" din Cimpulung. La Teatrul de stat din Pitești « fost prezentată în premieră piesa: „Domnul Puntila și sluga sa Matty" de Bertolt Brecht,
în regia Iui Tudor Mărăscu. 
• IAȘI. Teatrul pentru copii și tineret din Iași a prezentat premiera spectacolului de muzică și poezie „Cel mai mare spectacol" de Adrian Munțiu. Regia: Constantin Brehnescu, muzica — Sabin Pautza. scenografia — Petre Petrariu. Spectacolul este primul din seria manifestărilor cu care teatrul se inscrie în Festivalul național „Cintarea României". • GORJ. La Casa de cultură a sindicatelor din Tg. Jiu a avut loc cea de-a treia ediție a revistei literar-artistice „Artă și actuali
tate". Și-au adus contribuția poeți, actori, oameni de cultură

din diferite județe ale țării, cenacluri literare și formații muzicale locale. Dintre acțiunile „Decadei culturii gorjene" menționăm: deschiderea expozițiilor „Cartea românească in 1976" și „Războiul pentru independență oglindit în documente și publicații"; simpozionul organizat la Novaci. „Sculptorul Constantin Brâncuși — mîndrie a neamului", prezentarea filmului documentar „Gorj — străveche țară nouă". 
• MUREȘ. Comitetul municipal de partid Tg. Mureș și Consiliu! municipal de cultură și e- ducație socialistă au organizat o consfătuire cu tema „Forme 
de educație moral-patriotică și 
politică a copiilor preșcolari, in 
vederea cuprinderii lor in orga
nizația -Șoimii patriei»". Cu acest prilej, a fost deschisă o expoziție de materiale didactice. Redactori și colaboratori ai revistei „Vatra" s-au întilnit cu săteni din Dedrad și Batoș într-un dialog despre educația patriotică, spiritul revoluționar și lupta pentru independentă oglindite în literatura română.

Corespondenții „Scînteii"

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 10. Danton — 19, (sala 
mică) : Viața unei femei — 10, 
Zoo — 15, Valiza cu fluturi —
19.30, (sala Atelier) : Treptele iu
birii — 20.
• Opera Română : Năpasta — 11, 
Flautul fermecat — 19.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10,30. Secretul lui Marco 
Polo — 19,30.
a Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 10, A.T.M. : Excursia 
— 15, Musafirul care n-a sunat la 
ușă — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu~ 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 10.30. Joc de pisici —
19.30. (sala Grădina Icoanei) : In
terviu — 10. Elisabeta I — 15,30, 
A 12-a noapte — 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un

Pentru învățsmîntul 
politico-ideologic 

de partidIn Editura politică, in colecția „INVATAMINTUI. POLITICO-IDEOLOGIC DE PARTID", seria „Probleme ale materialismului dialectic și istoric și ale rolului științei și tehnicii în progresul economico-social al țării", a apărut broșura nr. 2 care conține următoarele consultații :• Filozofia, concepție generală despre lume. Materialismul dialectic și istoric, baza teoretică și metodologică a politicii P.C.R.• Esența revoluției săvîrșite de marxism în gindirea filozofică. Obiectivitatea și partinitatea filozofiei marxiste.• Materialitatea lumii. Societatea — parte integrantă a lumii materiale.• Concepția materialist-dialectică despre determinism. Aplicarea de către P.C.R. a teoriei determinismului în studierea și conducerea vieții sociale.• Determinismul social, libertatea șl responsabilitatea socială. Programul P.C.R. despre premisele obiective și subiective ale realizării libertății umane în societatea socialistă și comunistă.• Dezvoltarea gîndirii sociale și filozofice în orînduirea feudală. Umanismul în țările române (sec. XVI—XVIII). Dimitrie Cantemir.
în Editura politică 

au apărut:
Constantin Dobrogeanu-Gherea: 

„Opere complete" vol. II ; * » •
„Progresul istoric și contempora
neitatea" ; N. N. Constantinescu: 
„Economia protecției mediului în
conjurător" (colecția „Idei contem
porane") ; Sergiu Tamaș : „Cerceta
rea viitorului"; Maria Ndstase- 
Georgescu, Theodor Marinescu: 
„Confruntări in problemele gîndirii 
politice contemporane".

vagon ? — 10.30, Vreți să jucați cu 
noi ? — 15, Nu sintem îngeri —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Ultima cursă — 19.30, 
(sala Studio) ; Gaițele — 10,30,
Poezie și muzică — 19.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10, Caractere — 16, Hotel „Zo
dia gemenilor** — 19,30. (sala din 
pasajul Majestic) : Zamolxe —
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și... zeilig șor ! — 11, Po
topul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30. (sala Victoriei) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai —
19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 11, 
(sala Academiei) : Răi și nătărăi
— 11.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 10; 16; 19.30. 
între orei* in-_9i — „Luna Park 
Paris".
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încheierea convorbirilor
oficiale româno-sirieneSîmbătă după-amiază s-au încheiat conyorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, tovarășul Abdel Rahman Khleifawi.în cadrul ultimei runde de convorbiri. cei doi premieri au făț^t bilanțul tratativelor și al activității desfășurate in cursul vizitei efectuate de șeful guvernului sirian, du-și satisfacția pentru deosebite ale conlucrării două delegații.Primul ministru sirian adreseze mulțumirile sale Nicolae Ceaușescu pentru personală adusă la promovarea conlucrării prietenești româno-siriene.In cursul tratativelor au fost convenite noi acțiuni și măsuri concrete menite să contribuie Ia dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, precum și la extinderea schimburilor economice dintre cele două țări. în acest sens au fost pre-

exprimin- rezultatele dintre celea ținut să tovarășului contribuția

gătite și definitivate documentele de cooperare ce urmează a fi semnate. Cei doi prim-miniștri și-au exprimat satisfacția pentru convorbirile rodnice purtate, pentru atmosfera constructivă, de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă în care s-au desfășurat tratativele..La convorbiri au participat Emil Drăgănescu, Ion Pățan, viceprim-mi- niștri ai guvernului. Ioan Avram și Bujor Almășan, miniștri. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion St. Ion, secretarul Consiliului de Miniștri.Din partea siriană au participat Jamil Shaya, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri pentru problemele economice, Abdul Karim Adi, ministru de stat pentru afacerile externe, Mohammad Al Imady, nistrul economiei și comerțului terior, Chteoui Seifo, ministrul dustriei, Issa Darwich, ministrul trolului și resurselor minerale.Au fost prezenți Emanoil Manciur, ambasadorul României și Walid Al-Moualem, Siriei la București.

mi- ex- in- pe-
la Damasc, ambasadorul

Excelenței Sale TAKEO FUKUDA
Prim-ministru al Japonieiadresez sincere felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră în de prim-ministru al Japoniei.exprim convingerea că relațiileVăfuncțiaIrnisă se dezvolte spre binele celor două internaționale. dintre țările noastre vbr continua popoare, al păcii și colaborării

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Adtmarea generala a Academiei 
de științe agricole și silvice

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis un mesaj de fe- ; licitare ministrului afacerilor externe al Japoniei, Ichiro Hatoyama, cu prilejul numirii sale în această funcție.(Agerpres)
La întreprinderea 

de autoturisme din Pitești

Mesaj de salut adresat 
Congresului al XXII-lea al Partidului 

Comunist LuxemburghezDragi tovarăși,

★Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, tovarășul Abdel Rahman Khleifawi, împreună cu primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. au făcut sîmbătă o vizită în Capitală și în județul Dîmbovița.în cursul dimineții s-a făcut un popas la cunoscuta intreprindere bucu- reșteană de utilaj greu. Directorul general al uzinei, Nicu Constantin, prezintă oaspetelui sirian diverse u- tilaje destinate fabricii siriene de ciment din localitatea Sheik Said și il asigură că muncitorii de aici vor livra la termen și chiar mai devreme agregatele contractate cu țara prietenă.Pe parcursul vizitării secției de a- gregate energetice, atenția tovarășului Abdel Rahman Khleifawi este reținută de mai multe turbine pe care este scris „Siria". Sînt echipamente destinate rafinăriei de la Ba- nias — un alt obiectiv ce se construiește in Siria în cooperare cu țara noastră.La plecare, premierul sirian a ținut să transmită mulțumiri muncitorilor și tehnicienilor pentru atenția și grija ce o acordă calității utilajelor destinate țării sale.La sosirea în Tirgoviște. premierul sirian a avut, la sediul Consiliului popular județean Dîmbovița, o convorbire cu cadre din conducerea municipiului și județului. Tovarășul Ion Stănescu. președintele consiliului popular județean, a prezentat importantele transformări economice și sociale pe care le-a cunoscut în ultimii ani județul Dimbovița.Oaspeții sînt invitați apoi să viziteze combinatul de oțeluri speciale și fabrica de strunguri ..Saro“, fabrică ale cărei produse sint exportate în diverse țări ale lumii, printre care și Siria.Oaspeții au vizitat apoi complexul muzeal Curtea Domnească și au a- sistat. la casa de cultură, la un frumos program folcloric.în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, președintele Consiliului popular

★al județului Dîmbovița masă.La încheierea vizitei. tovarășul Abdel Rahman Khleifawi a declarat că a fost deosebit de impresionat de realizările de prestigiu obținute de poporul român în toate domeniile de activitate, dovadă grăitoare a eforturilor, pe care le face, a hotărîrii sale de neclintit de a infăptui sarcinile clarvăzătoare stabilite de Partidul Comunist Român, de conducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Premierul Abdel Rahman Khleifawi a fost însoțit de oficiale siriene.La vizită au Pacoste, adjunct cerilor externe, și Ion St. Ion, secretarul Consiliului de Miniștri.Au fost prezenți ambasadorul României la Damasc și ambasadorul Siriei la București.

a oferit o

membrii delegațieiparticipat Cornel al ministrului ața-

în cursul zilei de sîmbătă a avut loc adunarea generală a Academiei de științe agricole și silvice consacrată analizării și adoptării programelor de cercetări îmbunătățite, în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea și înfăptuirii revoluției tehnice in agricultură tură.în raportul prezentat, Academiei de științe silvice, tovarășul Nicolae Giosan, a înfățișat acțiunile ce urmează să fie întreprinse pentru realizarea programelor complexe de cercetare, pe perioada 1977—1980 și in perspectivă, în lumina sarcinilor subliniate la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. cu cadrele de cercetare și proiectare tehnologică din septembrie 1976, a indicațiilor secretarului general Nicolae ocazia vizitelor de lucru în unitei de cercetare și învățămint, precum și de producție agricolă.Raportul și dezbaterile au evidențiat măsurile pentru perfecționarea organizării colectivelor de cercetare pe programe, concretizarea activității științifice pe obiective prioritare ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, gospodăririi

al partidului științifice și și . silvicul-președintele agricole și

al partidului, tovarășul Ceaușescu, formulate cu

apelor, care să asigure fundamentarea noilor tehnologii, menite să ducă la obținerea de rezultate la nivelul sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al partidului. Au fost precizate formele și căile pentru introducerea neintirziată in practică a rezultatelor științifice, pentru încheierea, în primul trimestru al anului viitor, a procesului de integrare a tuturor cadrelor didactice din invățămîntul superior agricol și silvic în cercetarea științifică. precum și pentru creșterea permanentă a nivelului profesional, științific și politico-ideologic al cercetătorilor.A fost adoptat un plan de acțiuni privind înfăptuirea programelor complexe de cercetări în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, agrometeorologiei și gospodăririi apelor.In încheierea lucrărilor a luat cu- vintul tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, mi4 nistrul agriculturii și industriei alimentare.

AUTOTURISMUL 300 000Ieri, 25 decembrie a.c., la întreprinderea de autoturisme Pitești — ne informează tovarășul inginer Dumitru Mihai, directorul unității — harnicul colectiv de muncă de aici a do- bindit în întrecerea socialistă un succes remarcabil : el a raportat realizarea cu 6 zile mai devreme a principalilor indicatori ai planului anual. Pînă la sfirșitul anului se va realiza o producție suplimentară marfă și globală de aproape 100 milioane lei. , concretizată în 2 000 de turisme, piese de schimb pentru utilajele agricole. Vor fi livrate, de asemenea, suplimentar, pentru export. 600 cutii de viteză și 1 100 seturi piese de de 2 mili-punți, precum și schimb in valoare oane lei valută.-Tot ieri a părăsit montaj autoturismul 1 300“ cu numărul de fabricație 300 000. Mașina românească realizează în prezent în 8 variante. Constructorii de mașini piteșteni sînt preocupați să a- ducă autoturismelor noi îmbunătățiri funcționale, estetice, de confort și de securitate a circulației. (Gheorghe Cirstea).

banda de..Daciase

In numele Partidului Comunist Român.. al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. vă adresăm dumneavoastră. participanților la cel de-al XXII-Iea Congres al Partidului Comunist Luxemburghez, tuturor militanților partidului, un călduros salut tovărășesc.Comuniștii români, poporul nostru urmăresc cu interes și sentimente de solidaritate activitatea comuniștilor luxemburghezi consacrată apărării și promovării intereselor clasei muncitoare, întăririi unității de acțiune a tuturor forțelor muncitorești, democratice și progresiste din Luxemburg, în vederea împlinirii aspirațiilor de progres, bunăstare și pace ale oamenilor muncii.Dorim să subliniem, cu satisfacție, dezvoltarea continuă a relațiilor politice, economice, culturale și tehni- co-științifice dintre România și Luxemburg, conlucrarea lor fructuoasă pe plan internațional, în interesul popoarelor român și luxemburghez, al cauzei păcii și înțelegerii între popoare. In acest context, considerăm că întărirea colaborării și solidarității dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Luxemburghez servește cauza apropierii și mai bunei cunoașteri a întăririi conlucrării realizării destinderii, păcii în Europa și înConducind cu succes poporul ro-
dintre popoare, lor în vederea securității și lume.

mân in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, Partidul Comunist Român, consecvent tradițiilor sale internaționaliste, militează ferm pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu partidele comuniste, pe baza principiilor marxist-leniniste, ale deplinei egalități in drepturi, neamestecului in treburie interne, respectării dreptului fiecărui partid de a-și stabili în mod de sine stătător tactica și strategia luptei revoluționare, corespunzător condițiilor concrete în care iși desfășoară activitatea. Acționăm, de asemenea, pentru dezvoltarea colaborării cu partidele socialiste și so- cial-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele progresiste, democratice, antiimperia- liste, pentru unirea eforturilor lor pe plan național și internațional în lupta pentru transformări înnoitoare în viața societății, pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru pace și progres social in întreaga lume.Ne exprimăm convingerea că, prin eforturi comune și pe baza principiilor amintite, a stimei și respectului reciproc, relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Luxemburghez vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al întăririi colaborării și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre forțele progresiste, democratice și anti- imperialiste de pretutindeni in lupta pentru progres social și pace.
(Agerpres) COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea

de pagini bogat ilustrate448

ALMANAHUL „SCINTEIA

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 decembrie. în țară : Vreme 
rece, cu deosebire în jumătatea de 
nord-vest a țării. Cerul va fi mai mult 
acoperit. Temporar va ninge. Vîntul va 
prezenta intensificări pînă la 45—50 ki
lometri pe oră, iar la munte pină la 
80—90 kilometri pe oră șl va viscoli lo
cal zăpada. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 16 și minus 6 
grade, pe alocuri mai coborîte în Tran
silvania. iar cele maxime între minus 
8 și plus 2 grade. în București : Vre
me rece, cu cerul mai mult acoperit. 
Temporar va ninge. Vînt cu intensifi
cări de scurtă durată pină la 40—50 
kilometri pe oră. Temperatura se men
ține coborită.
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Co^sec/nțe/e pasiunii exagerate
și ale organizării... fără pasiune

Agenția France Presse;1. Borg, 2. Connors, 3. NăstaseSe spune că pasiunea pentru fotbal nu aduce atingere intereselor celor nepasionați și că bucuriile sau suferințele sînt la... purtător. Așa ar trebui să stea lucrurile și așa și stau in măsura în care cei interesați privesc situația cu seriozitate. Ce se întîmplă însă cind organizatorii din motive pe care nu le cunoaștem și pe care me e greu să le înțelegem, oricare ar fi ele — pun la încercare loialitatea amatorilor de fotbal programind meciuri în condiții și. la ore cu totul nepotrivite ? Au do suferit numai suporterii echipelor respective ? Nu ! Să trecem in revistă citeva constatări ale organelor de miliție referitoare la ziua de 8 decembrie. După cum iși amintesc iubitorii fotbalului, în Capitală s-au desfășurat atunci patru meciuri m cadrul optimilor de finală ale Cupei României. Toate patru, programate la aceeași oră — 13, total nepotrivită. dacă ne gindim că era o zi lu- - crătoare. în jurul stadioanelor care s-au jucat meciurile au parcate 3 367 de autovehicule au blocat artere principale de circulație sau străzi secundare din jurul stadioanelor, perturbind in mod serios circulația autovehiculelor de a- provizionare sau a mijloacelor transport in comun pe ăproape patru ore.t.e — aproape 3 000 — au blocat străzile din jurul mo". unde se namo — Steaua.ză, circulația pesectorul 'stadionului perturbată timp de Necazuri ase-

pe fost care
de timp de Cele mai mul-stadionului „Dina- juca meciul Di- Din această cau- Soseaua Ștefancel Mare îna. fost grav3 ore și jumătate.mănătoare s-au produs și pe străzile dinXurul stadioanelor „Giulești", „Triumf" și „Republicii", unde s-au desfășurat celelalte meciuri. Din autovehiculele care au fost folosite pentru deplasarea la stadioane și a- bandonate pe unde s-a putut cit timp au durat meciurile. 480 aparțineau unităților socialiste, fiind trimise să execute diferite însărcinări. Tipuri ? Cit- mai diverse, de Ia basculante și trailere pină la izoterme de 10 tone sau autofurgonete. încărcătura ? La fel de diversă : lamina-

te, beton, piese, mezeluri, cico, zarzavaturi etc.,, etc. Ba, a fost chiar și un autocamion cu 5 tone de... pește proaspăt ! E ușor de imaginat ce pagube importante a produs staționarea pe timp de aproape patru ore a unui atît de mare număr de autovehicule.A doua meciurilor de lucru : proape 40 000 de spectatori care au asistat la meciuri au plecat din producție, au părăsit locul de muncă sub diferite pretexte, pentru a putea merge la stadion. Dacă la aceste zeci de mii de ore absențe din producție. total nejustificate, mai adăugăm alte mii de ore de întirziere a angajaților din schimbul II datorită faptului că, din cauza blocării unor linii de transport în comun, nu s-a putut asigura transportul la timp în zonele 23 August, Floreasca, Pipera, Grivița, Bucureștii Noi și centrul Capitalei, avem imaginea reală a prejudiciilor aduse intereselor generale de o pasiune, aparent, nevinovată, combinată cu o organizare defectuoasă.Nu putem încheia aceste rînduri fără a semnala și o altă consecință — problema greutăților în asigurarea ordinii la meciurile cu aflux mare de public, organizate pe stadioane neincăpătoare. Cum a fost cazul ciului organizat pe „Dihamd", 20 000 de spectatori au fost pe dion, iar alți aproximativ 6 000 mulțumiți și, din această cauză, dintre ei, violenți, au blocat străzile din jur, nemaiputind să intre, deși unii posedau biletele vîndute fără număr de diverși casieri ambulanți ai clubului.Ne oprim aici cu constatările, con- siderind că este limpede pentru toată lumea ce consecințe pot avea pasiunea dusă dincolo de limitele normalului — pină la părăsirea locului de muncă pentru un meci de fotbal — precum și organizarea... fără pasiune. Ne exprimăm convingerea că asemeneă greșeli cu urmări neplăcute și păgubitoare vor fi pe deplin eliminate.

în clasamentul celor mai buni jucători de tenis 1976, clasament France Presse, situat suedezultor al turneului de la urmat în ordine de Jimmy Connors (România), Raul Ra- Vilas (Ar- (Spania),

din lume al anului alcătuit de agenția pe primul loc este Bjcirn Borg; cîștigă- Wimbledon.
Solomon (S.U.A.), ambii cla- locul zece, la egalitate.

consecință a programării la ora amintită într-o zi o mare parte din cei a- (S.U.A.), Ilie Năstase Adriano Panatta (Italia), mirez (Mexic), Guillermo gentina), Manuel OrantesEddie Dibbs (S.U.A.), Roscoe Tanner(S.U.A.), Wojtek Fibak (Polonia) și

Harold sați peArgumentînd clasarea lui Ilie Năstase pe locul al treilea, comentatorul agenției France Presse subliniază faptul că tenismanul român și-a confirmat și in acest an înalta sa clasă de joc prin rezultate deosebite: calificarea în finala turneului Wimbledon, semifinalist la Hills, cîștigarea a numeroase între care „Cupa Challenge" waii și grupa B a aceleiași tiții în recentul turneu de la Vegas.
de la Forest turnee, în Ha- compe- Las

ÎN CÎTEV ASinaia, a continuat desemnareae Sîmbătă, la meciul de baraj pentru campioanei de șah g, țării, in care se întîlnesc Elisabeta Polihroniade și Suzana Makai. Cea de-a doua partidă a fost întreruptă la mutarea a 42-a. Polihroniade se află intr-un ușor a- vantaj. Această partidă va fi reluată luni. In prezent, scorul este de 1—0 în favoarea lui Makai.

RÎNDURI

me- cind sta- ne- unil

Emil MARINACHE

• Cu prilejul anchetei de Anul nou a revistei „Sportul în U.R.S.S.", la întrebarea: Care eveniment din anul 19/6 a fost cel mai memorabil pentru dv.?, președintele Comitetului internațional olimpic, lordul Michael Killanin, a dat următorul răspuns : „Jocurile olimpice de la Montreal, care au avut internațional ■ și au torii de sport, prin lizări remarcabile".Pentru Vladimir Vasiliev, artist al poporului al U.R.S.S., prim solist de balet la Teatrul Mare din Moscova, evenimentul sportiv memorabil al finului a fost concursul gimnastică. „Din păcate Vasiliev — televiziunea reda întregul tablou al lui, întreaga sa splendoare, acea frumusețe scinteietoare și fantastică, temeritatea. gingășia și grația pe care le-au demonstrat românca Nadia Co- măneci, sportiva sovietică Nelli Kim și alte maestre ale gimnasticii. Oricum, a fost ceva cu adevărat de neuitat".

• La Melbourne a început o nire internațională de tenis (se sistem „Cupa Davis") intre o echipă formată din jucătorii australieni Ken Rosewall și John Alexander, și o formație alcătuită din americanul Arthur Ashe și argentineanul Guillermo Vilas.în primele două partide de simplu, victoria a revenit tenismenilor australieni. Alexander l-a întrecut, după trei ore și jumătate de joc, cu 6—2, 6—7. 7—6, 4—6, 6—1 pe Rosewall a dispus 6—4 de Ashe.

întîl- joacă

Vilas, iarcu 6—1, 3—6, 6—3,
turneului interna-un mare răsunet bucurat pe iubi- recorduri și rea-

olimpic de — a spus V.nu poate evenimentu-

• Semifinalele țional de tenis pentru juniori, dotat cu trofeul „Orange Bowl", se vor desfășura la Miami Beach (Florida), intre patru jucători americani.Iată rezultatele înregistrate în sferturile de finală : Larry Gottfried— Moretton (Franța) 6—1. 6—0 ; Telts- cher—Kallqvist (Suedia) 6—3, 7—5 : Mc Enroe — Popp (R.F. Germania) 6—3. 6—2 ; Van Hoff—Bergstrand(Suedia) 6—1. 6—4,• Asociația ziariștilor sportivi din U.R.S.S. l-a desemnat pe gimnastul Nikolai Andrianov, campion olimpic absolut la J.O. de la Montreal, cel mai bun sportiv sovietic al anului 1976. Intre primii zece au mai fost clasați Viktor Saneev, atletism, Tatiana Kazankina, atletism. Tatiana Averina, patinaj viteză, halterofilul Vasili Alekseev, portarul echipei de hochei pe gheață, Vladislav Tretiak, gimnasta Nelli Kim.
Ei El ER! SI El IB8

(Urmare din pag. I)partidului. în această privință, o deosebită însemnătate prezintă hotări- rile Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind convocarea in cursul anului viitor a primului Congres al consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și centrale industriale — prilej de amplu schimb de experiență și analiză a participării oamenilor muncii la conducerea producției, in dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție — cit și desfășurarea în luna martie 1977 a celui de-al IlI-lea Congres al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, care va fi precedat dh a- dunări generale ale cooperativelor agricole de producție și conferințe ale uniunilor județene. In același sens se înscriu și noile măsuri a- doptate de Comitetul Politic Executiv pe linia creșterii rolului femeilor în viața economică și sporirea participării lor la activitatea social-poli- tică a țării.Tocmai în această perspectivă a adîncirii continue a democrației, a- vind ca parte componentă întărirea legalității socialiste, au fost abordate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea rostită la adunarea activului de partid și a cadrelor de conducere din Ministerul de Interne, problemele perfecționării activității organelor Ministerului de Interne, procuraturii și justiției. S-a reliefat și cu acest prilej grija deosebită a conducerii partidului pentru asigurarea și respectarea strictă a condițiilor ca toți cetățenii, fără nici o deosebire, să se bucure din plin de cuceririle socialismului, de libertățile democratice largi ale societății noastre, să-și poată consacra întreaga energie și capacitate muncii pașnice puse în slujba progresului și prosperității patriei. Aceasta presupune respectarea întocmai a legalității socialiste în ansamblul vieții statului nostru. în dublul ei sens si într-o deplină unitate — atît pentru a nu lăsa nesancționată orice încălcare a legii, cit și pentru a nu admite ca cineva să fie pedepsit pe nedrept, a

se preveni orice abuzuri — fenomene cu desăvîrșire străine societății noastre — societate dreaptă, umană, societate a eticii și _ echității.Pornind de la ideea că profundele transformări revoluționare petrecute în structura societății noastre, creșterea nivelului de conștiință al maselor solicită înnoiri și în formele și metodele de conducere a societății, secretarul general al partidului a relevat necesitatea unei îmbinări corespunzătoare a măsurilor de sancționare a celor care încalcă legile și normele de conviețuire socială cu desfășurarea unei susținute activități politico-educative — inclusiv din partea organeloi' Ministerului de Interne, pentru reducerea tot mai accentuată a actelor antisociale de orice natură. In apărarea legalității socialiste, organele Ministerului de Interne trebuie să se bizuie tot mai mult pe sprijinul maselor largi populare, antrenindu-le nemijlocit în apărarea cuceririlor revoluționare. a proprietății obștești și personale, la a- firmârea în practică a principiilor eticii și echității socialiste.
Orientări definitorii 

ale unei politici 
dinamice, profund 

principialeActivitatea internațională, dinamică și constructivă, a partidului și statului nostru, in concordanță cu liniile directoare definite de Congresul al XI-lea, și-a găsit și în această săptămină elocvente ilustrări.Noi intilniri și contacte, vizite reciproce oglindesc, preocuparea constantă a României pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste. In acest cadru se înscriu vizita întreprinsă in țara noastră de președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, Lăzâr Gyorgy, ca și a

delegației P.S.U.G.. condusă de Werner Lamberz. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a primului ministru ungar și a delegației P.S.U.G., convorbirile oficiale ce au avut loc au dat expresie dorinței comune de a amplifica și adinei colaborarea prietenească în opera de construcție socialistă. In același sens, vizita delegației de partid și guvernamentale române in

a colaborării cu țările arabe, cu toate statele care au pornit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, în virtutea interesului comun de accelerare a progresului economic și social, de eliminare a focarelor de incordare și conflict, de afirmare în viața internațională a unor relații noi, bazate pe respectul normelor de justiție. deplină egalitate și avantaj reciproc.O constantă fundamentală a în-

democrație și progres ale poporului spaniol.Solidaritatea partidului nostru cu forțele progresiste de pretutindeni, cu mișcarea de eliberare națională a fost reafirmată și cu ocazia primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a secretarului general al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe, Robert Mugabe, in timpul convorbirii exprimindu-se sprijinul activ al poporului român față de lupta
rCRONICA SĂPTĂ

R.P.D. Coreeană și primirea acesteia de către tovarășul Kim Ir Sen au prilejuit reafirmarea hotăririi comune a celor două partide și țări de a acționa în continuare pentru dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de strînsă prietenie și solidaritate româno-coreene. De asemenea, primirea de către tovarășul Le Duan. secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam, a delegației Partidului Comunist Român care a participat la lucrările Congresului P.C.V. a subliniat dorința celor două partide de a adinei și mai mult relațiile bune dintre țările și popoarele noastre;Tot . în această săptămină s-a aflat în țara noastră președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Abdel Rahman Khleifawi. a cărui vizită s-a înscris în suita în- tîlnirilor de lucru dintre șefii de guvern ai României și Siriei, conform înțelegerilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al Assad. Evoluția continuu ascendentă a relațiilor româno-siriene reprezintă o concludentă expresie a politicii tării noastre de* extindere

tregii politici internaționale a partidului nostru o constituie, după cum se știe, solidaritatea militantă cu toate partidele comuniste și muncitorești, Partidul nostru și-a exprimat profunda îngrijorare față de arestarea tovarășului Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, și a altor membri ai conducerii acestui partid. Declarația C.C. al P.C.R.. telegramele adresate guvernului spaniol de numeroase organizații de masă și obștești, uniuni de creație și asociații profesionale din țara noastră au dat expresie sentimentelor comuniștilor. ale întregului nostru popor, care condamnă cu cea mai mare fermitate acest act samavolnic. Glasul poporului român s-a alăturat luărilor de poziție ale opiniei publice din întreaga lume, care cere eliberarea neintirziată'a secretarului general al P.C.S., a celorlalți militanți comuniști arestați la Madrid, pentru a se da posibilitatea acestora să participe liber la viața socială a Spaniei, ca reprezentanți ai uneia din principalele forțe politice ale țârii, pentru 'înfăptuirea aspirațiilor de libertate,

poporului Zimbabwe pentru cucerirea independenței, a dreptului său legitim de ,a-și hotărî singur destinele.
Participare activă 

ia soluționarea marilor 
probleme aflate 

în dezbaterea 0. BL ILS-au încheiat lucrările sesiunii din acest an a Adunării Generale a O.N.U. — sesiune încununată de un bilanț bogat, materializat intr-o serie de hotăriri importante asupra unor aspecte esențiale ale actualități internaționale. Dezbaterile, documentele adoptate, întreaga desfășurare a sesiunii au pus în evidență însemnătatea crescîndă pe care majoritatea covirșitoare a statelor membre o acordă marelui forum al națiunilor, rolului său in viața internațională. în consens cu intreaga sa politică externă, Româ

nia a avut și la această sesiune o participare activă, dinamică, adu- cind contribuții substanțiale la eforturile de soluționare a problemelor majore care confruntă omenirea t mtemporană și de care depind dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, pacea și progresul general. Și, desigur, este profund semnificativ in acest sens faptul că numele țării noastre figurează ca inițiatoare sau coautoare a unui mare număr de rezoluții adoptate de Adunarea Generală.Una din problemele care au polarizat atenția forului internațional — și la dezbaterea căreia România a adus o contribuție constructivă, larg apreciată — a fost cea a dezarmării. Dezbaterile pe marginea celor 18 puncte de pe ordinea de zi. referitoare la diversele aspecte ale dezarmării, au. pus pregnant în relief concluzia că înfăptuirea acestui obiectiv nu poate fi decit o rezultantă a eforturilor conjugate ale tuturor statelor lumii, indiferent de mărime sau grad de dezvoltare. Forța cu care popoarele susțin acest deziderat explică, desigur, consensul realizat asupra convocării, pentru mai—iunie 1978, a unei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a Națiunilor Unite, consacrate dezarmării — rezoluție inițiată de un grup de 35 de state in curs de dezvoltare, intre care și România. După părerea României, reafirmată și în cadrul actualelor dezbateri, O.N.U., ca forul cel mai reprezentativ care atrage la activitatea sa cvasitotali- tatea statelor lumii, oferă cadrul cel mai larg și adecvat pentru dezbaterea aprofundată și inițierea de măsuri efective de dezarmare, cu participarea tuturor statelor membre. Pornind de la această realitate. România a inițiat la această sesiune o rezoluție vizind amplificarea rolului O,N.U. în soluționarea problemelor dezarmării, idee ce s-a bucurat de sprijin unanim. Necesitatea consolidării cursului spre destindere, a întăririi securității și legalității internaționale a fost puternic reliefată și in cursul dezbaterilor pe marginea proiectului de rezoluție

prezentat de Uniunea Sovietică privind încheierea unui tratat internațional asupra nerecurgerii la forță în relațiile dintre state, document la care România a devenit coautoare.Și la actuala sesiune problemele lichidării decalajelor economice, ale edificării unei noi ordini economice internaționale s-au impus ca un imperativ arzător. Reafirmin- du-și poziția cu privire la căile de soluționare a problemelor dezvoltării, România a prezentat propunerea pentru convocarea, in 1977, a unei conferințe a Națiunilor’ Unite pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltării, propunere sprijinită unanim în Adunarea Generală, peste 30 de state devenind coautoare. După cum s-a anunțat, problematica economică ar urma să facă obiectul unei examinări mai detaliate in prima jumătate a anului viitor, intrucît Ia propunerea țărilor „Grupului celor 77", care reunește cvasitotalitatea țărilor in curs de dezvoltare, s-a convenit ca lucrările Adunării Generale să fie reluate pentru a dezbate rezultatele reuniunii finale a conferinței de la Paris privind cooperarea economică internațională.în același timp. România și-a făcut auzit cu putere glasul de condamnare a politicii de apartheid și discriminare rasială, pronunțindu-se cu hotărîre pentru lichidarea ultimelor bastioane ale colonialismului și rasismului din Africa australă, pentru respectarea dreptului popoarelor oprimate de a-și făuri viața în libertate și independență, potrivit propriilor interese și aspirații.Prezența activă a României socialiste la dezbaterile sesiunii, inițiativele și propunerile prezentate au demonstrat din nou. concludent, spiritul de înaltă răspundere față de cauza păcii și progresului, hotărîrea partidului și statului nostru de a-și aduce. în continuare, contribuția la soluționarea marilor probleme care confruntă lumea de azi. in conformitate cu interesele tuturor popoarelor.
Ioan ERHAN 
Dumitru ȚINU
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„Tovamiil Santiago Mlo
si oiilitanii o P. C. li Spia 

si fie efcrati MHtr
Opinia publică internațională înfierează menținerea sub 
stare de arest a secretarului general și a celorlalți conducători 

ai P.C. din Spania și cere cu energie eliberarea lorMADRID 25 (Agerpres). — Autoritățile judiciare din Spania au a- doptat o hotărîre potrivit căreia secretarul general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo, se va alia sub stare de arest pînă la încheierea anchetei și la adoptarea sentinței definitive. O hotărire asemănătoare a fost adoptată și în ce privește ceilalți conducători ai Partidului Comunist din Spania a- restați.Avocatul secretarului general al Partidului Comunist din Spania a declarat, intr-un interviu acordat a- genției spaniole E.F.E., că Santiago Carrillo și celelalte personalități au fost arestate sub acuzația că „aparțin unei organizații politice interzise". Avocatul a declarat că va contesta hotărîrea autorităților judecătorești și va acționa cu fermitate pentru eliberarea conducătorilor Partidului Comunist din Spama înaintea terminării procesului judiciar.
ORIENTUL APROPIAT
© în Liban a început acțiunea de predare a armelor grele de 
către părțile care s-au aflat în conflict @ Consultările inițiale 
în legătură cu planul de acțiune elaborat de președinții Anwar 
El Sadat și Hafez Al Assad @ încheierea vizitei președintelui 

Comitetului Executiv al O.E.P. în EgiptBEIRUT. 25 (Agerpres). — Predarea armelor grele de către toate părțile care s-au aflat in conflict in Liban, inclusiv rezistența palestineană, se află in fază de realizare. Un comunicat al Comandamentului forțelor arabe de descurajare staționate in Liban arată — potrivit agenției France Pressc — că acest organism „a început să ia măsurile necesare pentru a asigura aplicarea întocmai a deciziei Comitetului cvadripartit (format din reprezentanți din Arabia Saudită, Kuweit, Egipt și Siria) cu privire la strîngerea armelor grele din dotarea diverselor grupări aflate in conflict".Cotidianul „Al Chark“ citează declarațiile unui purtător de cuvint al rezistentei palestinene, in care se arată că ..rezistența respectă deciziile conferințelor arabe la nivel înalt de la Riad ,și Cairo cu privire la prestarea armelor grele".Ghassan Tueni, emisar special al președintelui libanez Elias Sarkis. s-a reîntors la Beirut după vizita întreprinsă la Washington, unde a avut întrevederi cu foruri
„Ântantixa" — o expresie 

a (olehorării reisAe-perwiseLa începutul acestui an, intr-un comunicat semnat la sediul Ministerului E- nergiei și Minelor din Lima cu reprezentanți ai țării noastre, se constatau cu satisfacție rezultatele bune obținute pină acum de societatea mixtă romăno- peruană de exploatare a minereurilor de cupru din Anzii Cordi- lieri. „Antamina". ex- primindu-se hotărîrea de a continua colaborarea bilaterală pentru punerea în valoare a zăcămintelor i- dentifîcate.- După cum se știe, această societate, avind ca parteneri întreprinderea de stat peruană MINE- ROPERU și întreprinderea de stat romanească GEOMIN. a luat ființă în septembrie 1973. cu prilejul istoricei vizite in Peru a președintelui Nicolae Ceausescu, ca expresie a dorinței reciproce a celor două țări de a dezvolta prin noi forme colaborarea pe plan economic și tehnico-științific.începutul activității ..Antaminei" datează din primăvara anului 1974. cind au fost initiate sistematic lucrările din etapa de explorare. Deschiderea unui șantier nu este o treabă ușoară într-o zonă greu accesibilă. la o altitudine de... peste 4 200 metri, unde se at'lă zăcămintele „Antaminei". Inginerii, geologii și sondorii români, care au lucrat, alături de colegii lor peruani. în condiții dificile, in ve

cinătatea unui lac glaciar, și-au îndeplinit insă misiunea cu cinste. Ei'au contribuit cu pricepere tehnică și organizatorică — și cu multă dăruire — la completarea „fișei biografice" a zăcă- mintului de minereu — cu un conținut ridicat de metal.în prezent, sarcina care se ridică este trecerea la exploatarea acestui prețios zăcă- mint. în acest scop, specialiștii români au întocmit documentația necesară — în limbaj tehnic studiul de fezabilitate — care recomandă soluțiile tehnice și economice pentru crearea instalațiilor prelucrătoare și pentru lucrările de infrastructură necesare. Soluțiile propuse includ tehnologii moderne, noi, cum sînt, de pildă, cele pentru transportul concentratelor de minereu din creierii munților pînă la un port oceanic, sau cele pentru liniile de prelucrare de marc capacitate ale viitoarei uzine de preparație. Elaborarea unor astfel de soluții a solicitat multă inventivitate, avîndu-se in vedere condițiile speciale de climă, relief și altitudine. In acest cadru complex este prefigurată construirea unui orășel muncitoresc pentru 7 000 de persoane, care, împreună cu mina, va constitui un important centru al progresului economic și social in provincia

LUIS CORVALAN, secretar 
general al Partidului Comu
nist din Chile, intr-o declarație făcută presei la Moscova, a spus că arestarea lui Santiago Carrillo și a altor conducători ai Partidului Comunist din Spania este o măsură represivă, de natură să frineze procesul de democratizare din țară, proces a cărui evoluție este urmărită cu atenție de poporul chilian. Nici in Spania, nici în oricare altă țară nu se poate ajunge la democrație prin încercări de îndepărtare a comuniștilor de la această.. P.C. din Chile cere pliberarea imediată a secretarului general al P.C. din Spania și a tovarășilor săi.Ziarul mexican „EL DIAC caracterizează drept provocatoare și îngrijorătoare arestarea secretarului general al P.C. din Spania. Ziarul precizează că există o singură soluție rațională: legalizarea definitivă a prezenței lui Santiago Carrillo in Spania prin punerea sa imediată în libertate.

responsabile americane în problema ajutorului de urgență pe care l-ar putea acorda S.U.A. pentru reconstrucția Libanului.Ghassan Tueni a avut Ia Națiunile Unite o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., Kurt. Waldheim.CAIRO. t- Președinții Egiptului și Siriei. Anwar El Sadat și Hafez Al Assad, vor iniția contacte cu alți șefi de stat arabi in legătură cu planul de acțiune elaborat în comun in vederea soluționării problemelor din Orientul Apropiat, anunță agenția M.E.N., reluind cotidianul cairot „Al Ahram". Modalitățile de salvgardare a păcii în Orientul Apropiat și chestiuni referitoare la organizarea Conferinței de la Geneva pentru pace în această regiune vor fi examinate și cu conducătorii rtiai multor țări occidentale — relatează aceleași surse.Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a părăsit Cairo, după c vizită de trei zile in Egipt, în cursul căreia a avut convorbiri cu președintele Anwar Sadat.

Anbăsh, în cuprinsul cărel'a se află zăcămintele cuprifere.Expresie a unor relăfii de cooperare bazate pe egalitate in drepturi și avantaj reciproc, „Antamina" relevă modul concret în care România, țară socialistă în cUrs de dezvoltare, înțelegecooperarea internațională, solidaritatea sa cu eforturile celorlalte țâri in curs de dezvoltare, dorința de a le împărtăși din experiența pe care a do- bîndit-o in diferite domenii ale industriei și tehnologiei.Acesta este și motivul pentru care ziarele centrale din Lima acordă multă a- tenție colaborării ro- mâno-peruane. Astfel, „La Cronica" consacră acestei cooperări un articol de fond care apreciază că „Antamina" constituie o „expresie notabilă a cooperării peruano- * române, a bunelor și rodnicelor relații existente între cele două țări, o contribuție la stimularea progresului economic și social al Părului". Aceeași , idee o reliefează simbolic un desen publicat intr-un alt număr al aceluiași ziar, infă- țisînd doi „mineri" — „MINEROPERU" și „GEOMIN" — ' care iși string mina, pe fundalul unui peisaj andin. Legenda desenului. simplă și grăitoare — „Colaborare rodnică peruano-română".
Eugen POPLima

Dezvoltarea 
economiei iugoslave 

în anul 1977BELGRAD 25 (Agerpres). — Adunarea R.S.F. Iugoslavia a aprobat, la 24 decembrie, indicatorii dezvoltării economice, și sociale a țării pe .anul 1977. Anul viitor produsul social va crește cu 5,5 la' sută, iar producția industrială cu 6 la sută. Adunarea R.S.F.I. a aprobat, de asemenea, bugetul țării pe anul 1977.Luind cuvintul in cadrul sesiunii, Gemal Biedici. președintele Consiliului Executiv Federal, a relevat succesele realizate in anul 1976 in infăptuirea politicii economice elaborate de guvern și a subliniat că principala condiție pentru îndeplinirea cu succes a prevederilor pe anul viitor constă în menținerea și întărirea stabilității economice.Conferința de presă a noului prim-minislru al japonieiTOKIO 25 (Agerpres). — în cadrul primei sale conferințe de presă, noul prim-ministru al Japoniei, Takeo Fukuda, a subliniat necesitatea unei reuniuni urgente la nivel inalt a principalelor state industrializate, consacrată modalităților în care și-ar putea aduce contribuția la pacea și prosperitatea internațională și elaborarea unei strategii comune prin care să șe pună capăt actualei recesiuni economice internaționale. Primul ministru japonez și-a exprimat ingri- jorarea in legătură cu situația actuală din lume, în care „sîntem confruntați cit o eră de resurse limitate, similară cu cea din anii ’30". Takeo Fukuda a declarat că. după părerea sa. S.U.A.. R. F. Germania și Japonia, care au anunțat rezultate mai bune in activitățile economice, ar trebui să se alăture eforturilor de pace și prosperitate. Premierul japonez a spus că nu insistă ca reuniunea la nivel înalt a principalelor •state industrializate să aibă’ loc la TokioPe olan intern, după cum a subliniat Takeo Fukuda, guvernul japonez va acorda cea mai inaltă prioritate problemelor economice. Totodată, el a spus că va continua acțiunea de elucidare completă a scandalului „Lockheed".
Program de apărare 

a produseior agricoîe 

din zona sahefeăROMA 25 (Agerpres). — O strategie care să asigure o mai bună apărare a produselor agricole în vasta zonă de mai multe mii de kilometri din Africa, ce se întinde în sudul Saharei, a fost adoptată în cursul unei consultări interguverna- mentale, care a avut loc la sediul din Roma al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.).Reprezentanții țărilor din zona su- danezo-săheliană au hotărit să-și unească eforturile intr-un program comun de apărare a plantelor din această imensă regiune.în 1974, regiunile saheliene au beneficiat de precipitații normale, după o secetă devastatoare care dura de șapte ani. Se așteptau recolte apropiate de cele considerate mijlocii. dar de fapt dăunătorii au provocat pagube importante. Ei au atacat nu numai culturile, ci și centrele de depozitare, distrugînd aici ceea ce putuse fi salvat din recolte.Consultarea interguvernamentală a acceptat, in principiu. propunerile F.A.O. privind o strategie comună pentru întărirea măsurilor de apărare a plantelor.

Poluarea cu petrol a coastelor nord-estice ale S.U.A.. ca urmare a 
eșuării petrolierului liberian „L'Argo Merchant" (in imagine) continuă să 
preocupe autoritățile americane. Pinza de petrol care se află in derivă 
spre sud se intiii.de pe o porțiune avind lungimea de aproximativ 160 km 
și lățimea de 40 km, Guvernul Liberiei a instituit o comisie de anchetă 
urmind să se deplaseze la New York pentru a încerca să stabilească 
cauzele naufragierii petrolierului, mai ales că există afirmații po
trivit cărora eșuarea lui „L'Argo Merchant" ar fi fost deliberată.

agențiile d© presă transmit:
La Hanoiau avut loc convor_ biri intre o delegație a Partidului Comunist din Vietnam, condusă de Le Duan, secretar general al C.C. al P.C.V., și o delegație, a Partidului Popular Revoluționar Laoțian, in frunte cu Kaisone Phomvihane. secretar general al C.C. al partidului. Cele două părți și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea solidarității militante, a prieteniei și cooperării frățești dintre cele două partide, dintre R. S. Vietnam și Laos.
Comitetul de organizare pentru pregătirea Congresului al III-lea al Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO) a fost constituit la Maputo. în cadrul întreprinderilor. . instituțiilor și cooperativelor țărănești au fost organizate întreceri, în toate colectivele de muncă se dezbat tezele FRELIMO, iar postul de radio din Maputo consacră zilnic emisiuni în cadrul cărora sînt explicate aceste teze.
Conferința arabo-africa

nă Ia nivel înalt Ziarul egip- tean „Al Ahram" informează că la 7 martie 1977 vor începe lucrările primei conferințe arabo-africane la nivel înalt. Comitetul însărcinat cu pregătirea conferinței se va întruni spre sfirșitul lunii viitoare.
Reprezentantul special 

al secretarului general 
ai O.N.U. în Cipru, Perez de Cuellar, care s-a întors la Nicosia, â declarat că va iniția contacte cu reprezentanții celor două comunități cipriote în vederea reluării negocierilor consacrate reconcilierii in insulă. Din surse O.N.U., citate de A.F.P., s-a aflat că negocierile in- tercomunitare, întrerupte' în luna martie, ar putea fi reluate in februarie 1977.

Compania petrolieră me
xicană (PetroleosMexicahos) a anunțat lansarea unui program de investiții pe șase ani, in valoare de 15,5 miliarde de dolari, menit să contribuie la sporirea producției de țiței a țării la 2,24 milioane de barili pe zi, pină in 1982. Jorge Diaz Serrano, directorul general al companiei,' a anunțat că bugetul total al societății PEMEX pentru următorii șase ani va fi de 45 miliarde dolari. Guvernul HonduExproprieri.rasului a hotărit să naționalizeze 62 000 ha terenuri agricole aparținind companiei „Tela Railroad", o filială a. firmei nord-americane „United Brands". Ziarul „El Dia" subliniază că această hotărîre a fost adoptată in virtutea deciziei autorităților privind abolirea concesiunilor acordate firmelor din S.U.A.

Amnistie generală în E- 
CUa^OJ. Guvernul Ecuadorului a acordat vine'ri o amnistie generală pentru deținuții politici, a anunțat colonelul Bolivar Jarrin. minis- tru de stat. El a subliniat că această măsură a fost luată in scopul creării unei „atmosfere pașnice în țară".

Autorității® rasiste din 
RhodSSla au ordonat arestarea celor aproximativ 909 de negri sa- lariați ai companiei de transporturi publice din Salisbury, pentru faptul că au declarat grevă, revendicind îmbunătățirea condițiilor de viață.

Curtea Supremă a Israe
lului, invocînd o prevedere a legislației in vigoare, s-a opus vineri re

centelor demisii ale celor trei miniștri național-religioși din guvernul condus de Yitzhak Rabin. în consecință, cei trei miniștri iși vor menține portofoliile in continuare în guvernul de tranziție.
Ministrul argentinean al 

economiei,Jos6 Martinez de Hoz> a anunțat că guvernul vă îngheța cheltuielile destinate lucrărilor publice. iar numărul salariaților guvernamentali va fi redus. Măsurile a- nunțate au ca obiectiv reducerea deficitului bugetului național, estimat la 2 miliarde dolari, precum și a ratei inflației, care, in ultimii doi ani, a atins nivelul anual de 300 la sută.
în cadrul celui de-al XIII-lea 

Festival internațional al filmu
lui educativ, care a avut loc la 
Teheran, filmele documentare 
românești „Puterea luminii" și 
„Cine a furat apa" au obținut 
premiul III, iar „Delfinul de 
bronz" o diplomă de merit.

Bolivia va majora prețul 
petrolului exp°rtat cu 10 la sută>începind de la 1 ianuarie anul viitor. Ministrul energiei și hidrocarburilor, generalul Guillermo Jimenez Gallo, a precizat că această majorare a fost determinată de deciziasimilară adoptată de 11 dintre membrii Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.). Bolivia nu face parte din O.P.E.C.

390 milioane de auto- 
IlWbPe ex'sta în prezent în lume. Industria constructoare de automobile utilizează 20 la sută din producția mondială de oțel, 50 la sută din cea de plumb, 70 la . sută din cea de cauciuc și 20 la sută din cea de petrol. Potrivit serviciilor elvețiene de informații, pină in anul 2000 numărul automobilelor din lume va ajunge la 500 milioane.

„L'EXPRESS":

„Restructurarea ordinii internaționale14 - 
o necesitate vitală pentru întreaga omenire

© Relația dintre inechitățile mondiale și spirala inflaționistă © Un proces care nu poate fi 
„decupat pe felii" @ De ce plătește consumatorul produsele la un preț de 7 ori mai mare? O 
„Patrimoniul comun al umanității" și comunitatea de interese a popoarelor

Cel de-al treilea raport al Clubului de la Roma, „Restructurarea ordinii internaționale" (R.O.I.), dezbătut, nu de mult, la Alger, de către 
mai multe sute de participanți, din 55 de țâri, a evidențiat ca o concluzie 
comună necesitatea unei mai bune, informări a opiniei publice asupra 
conținutului noțiunii de nouă ordine ‘economică internațională. Iată 
care sint opiniile exprimate intr-un interviu, acordat revistei „L’Ex- 
press" in legătură cu această problemă de IDRISS JAZAIRY, consilier al președintelui Algeriei, secretar organizatoric al reuniunii de la Alger.Deși pe plan mondial există un consens asupra necesității edificării noii ordini economice internaționale — declară I. Jazairy — acest consens este însoțit de foarte multe ambiguități. ceea ce provoacă blocarea negocierilor menite să ducă ia reali-, zarea acestui deziderat. S.U.A.. Japonia și R.F.G. și-au exprimat, de altfel, rezerve in cadrul dialogului Nord—Sud. Deși cele două grupuri de participanți, respectiv țările industrializate și cele in curs de dezvoltare. sint de acord cu principiul dialogului, fiecare ii acorda o finalitate diferită.Ce! de-al treilea raport al Clubului de la Roma iși propune tocmai să vină cu un șir de clarificări in acest sens, fără a intenționa să ofere o nouă teorie asupra dezvoltării. în concepția autorilor raportului, noua ordine nu este o simplă repunere in discuție a mecanismului fixării preturilor pe piața internațională și nici chiar o negociere economică globală. Ea comportă, pe lingă aspectele economice fundamentale, și aspecte sociale și politice, de care trebuie să se i înă seama. Tocmai din acest considerent, raportul vorbește de necesitatea instaurării unei noi ordini e- conomice și politice internaționale, deci nu numai economice, ceea ce înseamnă că se urmărește stabilirea, pe scară mondială, a unor noi raporturi între state. Paralel cu statornicirea unor noi relații, mai echitabile, între state, țările în curs de dezvoltare ar trebui să treacă la realizarea, pe plan intern, a unor reforme structurale, la adoptarea unor structuri mai juste. Ele nu pot aștepta soluționarea problemelor lor interne prin reglementări internaționale noi. Firește, insă necesitatea de a opera transformări in țările in curs de dezvoltare nu trebuie să devină un pretext pentru țările industrializate, in sensul absolvirii acestora de răspunderile ce le revin. în fapt, noua

Delegația de prietenie 
din R. P. Chineză condusă de Ci Pin-fei, secretar general al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, și-a încheiat convorbirile avute la Belgrad cu oficialitățile iugoslave.

Moneda peruană - soluI — a fost din nou devalorizată, noul său curs de schimb fiind stabilit la 69,1 soli pentru un dolar (față de 62.82 soli — cursul precedent). Este cea de-a 20-a devalorizare a monedei peruane în ultimele trei luni. Banca Centrală a Perului a precizat că devalorizările succesive ale monedei naționale urmăresc să îmbunătățească situația exporturilor peruane pe piețele externe și, totodată, să determine reducerea importurilor unor produse mai puțin necesare.
Producția mondială de 

bumbac, în sezonuI 1976—1977, este estimată la 12,94 milioane tone, față de 12,01 milioane tone în sezonul precedent.
Economia niponă va înre- gistra în 1977 o ușoară redresare, a- preciază Agenția japoneză de planificare. Se estimează că în viitorul an financiar (care începe la 1 aprilie) produsul național brut ar urma să crească cu 6.5 la sută, față de 5,6 la sută. în precedentul exercițiu financiar, iar rata inflației va fi de 7,8 la sută, față de 8 la sută, în 1976. Se menționează că exporturile nipone vor spori doar cu 7 la sută, față de 15 la sută cit se estimează pentru acest an.
Extracția cărbunelui in cele nouă țări membre ale Pieței comune a scăzut de la 250 milioane tone în 1975 la 232 milioane de tone în 1976, in timp ce importurile au sporit de la 29,9 milioane de tone în 1973, la 41,5 milioane de tone in acest an.

ordine este necesară nu numai țărilor in curs de dezvoltare, ci și celor dezvoltate, dornice să iasă din criza societății de consum. Or. o asemenea deișire poate fi asigurată numai prin- tr-o ordine mondială mai justă.Și o ultimă clarificare ce se impune : noua ordine internațională nu poate fi decupată in felii. Nu există o soluție izolată — de exemplu — pentru problemele alimentare, pe de o parte, și problemele demografice, pe de altă pa?te. Pentru rezolvarea fiecărei probleme specifice în parte și a tuturor laolaltă este necesară deci o strategie globală, de pe urma căreia să beneficieze toți oamenii, atit cei din țările in curs de dezvoltare, cit și cei din țările dezvoltate.Deși noua ordine este în interesul tuturor, iși fac loc opinii — eronate — in sensul că edificarea a- cesteia s-ar rezuma la a stabili cit să dea țările bogate celor sărace — un fel de primă de asigurare împotriva riscurilor care le-ar amenința bunăstarea. Această manieră de a prezenta lucrurile urmărește să mascheze faptul că problemele sint convergente, iar interesele complementare. Să luăm ca exemplu firmele transnaționale. Nu au oare cetățenii, indiferent dacă aparțin unei țări . dezvoltate sau subdezvoltate, dreptul legitim de a pretinde un minimum de informații și de control instituțional, nu numai asupra activității filialei naționale, dar și asupra grupului, in ansamblul lui ? Altfel, cum ar putea să fie ei siguri că rodul muncii lor nu este transferat, printr-un vicleșug contabil, în străinătate ? Această problemă nu este deci o problemă Nord-Sud, ea vizează toate țările, chiar dacă prezintă mai mare acuitate pentru țările in curs de dezvoltare.Un alt exemplu l-ar constitui inflația, care anulează îmbunătățirea prețurilor la produsele pe care le

Secretarul general al
Ununii Naționale Sfricane
Zimbabwe <ZANU>> Robert mu-gabe, a declarat. într-un interviu acordat publicației „Daily News", că portofoliile apărării și internelor in guvernul interimar din Rhodesia sînt prea importante pentru a fi încredințate reprezentanților rasiști. Pe de altă parte. Mugabe s-a declarat favorabil desemnării în timpul perioadei de tranziție a unui comisar rezident britanic, dar a precizat că prerogativele acestei personalități să fie limitate. ,

Autoritățile municipale 
din VlPTia au anuntat închiderea pentru trafic a podului Floridsdorfer de peste Dunăre, după ce s-a constatat slăbirea pilonilor acestuia. O cauză de aceeași natură a provocat, la începutul acestui an, prăbușirea podului Reichsbruecke.

Consiliul militar admini
strativ provizoriu din Etio- pjjj a anunțat vineri eliberarea unui număr de 244 de persoane deținute sub diverse acuzații.

Un avion d® tipul „Boeingaparținind companiei „Egypt707",Air", s-a prăbușit in nordul Bangko- kului la puțin timp după ce a decolat de pe aeroportul Muang. Potrivit unui comunicat al poliției și declarațiilor reprezentanților companiei aeriene tailandeze, prăbușirea avionului a provocat moartea a 70 persoane. Este vorba de 43 pasageri, nouă membri ai echipajului și 18 muncitori de la filatura Thai Teijin, in apropierea căreia s-a prăbușit avionul in flăcări. Se crede că numărul victimelor ar fi mai mare.
Pachebotul egiptean „Șa

tra", avind la bord 481 persoane, s-a scufundat vineri dimineața la aproximativ 50 mile nord-vest de Djeddah, ca urmare a unui incendiu declanșat în sala mașinilor, anunță agenția France Presse, citind cotidianul „AI Ahram". Potrivit ultimelor informații din sursă oficială. 354 persoane au fost salvate, iar 127 au fost date dispărute.

exportă țările în curs de dezvoltare, motiv pentru care aceste țări se pronunță in favoarea unei indexări a prețurilor. Inflația neutralizează insă și în țările dezvoltate îmbunătățirea salariilor, agravind inegalitățile in distribuirea veniturilor. Prin urmare, nici țările bogate și nici țările sărace nu au interesul de a menține ordinea monetară actuală, de care profită numai o minoritate. Mai mult. între consumatorii din țările bogate și producătorii din țările în curs de dezvoltare există o comunitate de interese. Este oare normal ca produsul pe care il exportă țările îfi curs de dezvoltare să fie plătit de consumatori de șapte ori mai scump decit prețul originar de vin- zare ? Nu ar trebui ca producătorii și consumatorii să ajungă la un consens care să împiedice realizarea unor profituri atit de scandaloase ?în timp ce țările bogate cunosc periodic crize de supraproducție agricolă, în țările sărace se moare de foame. Această problemă a excedentelor ar dispărea dacă toți flă- minzii planetei ar avea o putere de cumpărare minimă, realizabilă prin- tr-o repartizare justă, pe plan mondial, a resurselor. Atunci cind este vorba de petrol, țările industriale se referă la noțiunea de patrimoniu comun al omenirii, pe motiv că petrolul ar fi atit de vital pentru economia mondială incit nici o țară nu ar avea dreptul să dispună de el după bunul său plac. Cind însă această bogăție era controlată de.cele „7 surori", cum li se spune t celor 7 mari companii petroliere mondiale, acest argument nu a fost nici o singură dată invocat.în ce le privește, țările în curs de dezvoltare sint de acord să aplice această noțiune de patrimoniu comun al omenirii. Ele propun să se înceapă printr-un domeniu care pare ideal : imensele bogății ale oceanelor, care pînă acum nu au intrat sub vreo jurisdicție națională. Principiul patrimoniului comun al omenirii este acceptabil, cu condiția ca să nu fie înțeles în sens unic, ca să existe, intr-adevăr, o repartizare echitabilă a resurselor naturale și a mijloacelor tehnologice. în acest fel, s-ar face un pas important spre noua ordine — se arată în încheierea interviului din „L’Express".
© CLIMATIZATOR GI

GANT. La Odessa a fost dată in exploatare prima parte a celui mai mare „fitotron" din Uniunea Sovietică. Această stație de creare a climei artificiale va permite să se accelereze de cîteva ori timpul necesar obținerii unor noi soiuri de plante agricole. productive și rezistente la diferiți agenți atmosferici. Fitotronul dispune de aproape 2 000 mp de sere, încăperi climatizate și frigorifice. Instalații complexe pot schimba condițiile mediului de cultură al plantelor, a căror rezistență este supusă unor examene grele. în încăpere se creează condiții de temperatură foarte ridicată sau foarte joasă, umiditate sporită sau „secetă", „vîn- turi" puternice, furtuni de nisip... Toate aceste procese complicate sînt dirijate cu ajutorul unui sistem electronic. Fitotronul va fi un aliat de nădejde al agricultorului, contribuind la obținerea mai rapidă a unor noi 

și valoroase soiuri și, implicit, la asigurarea unor recolte sporite.
O UIMITOAREA A- 

VENTURĂ A MICUȚEI 
ROSALIA. ° £etită de trei anișori, care a rămas timp de trei zile și trei nopți singură intr-o pădure din nord-vestul Argentinei, a supraviețuit datorită... îngrijirilor date de un grup de puma, carnivore feroce care trăiesc pe continentul american. Animalele i-au acordat micuței Rosalia Guzman protecția lor, încălzind-o în timpul nopților și salvînd-o astfel de la o moarte sigură din cauza frigului, relatează cotidianul argentinean „La Razon". Plecată la 16 decembrie, împreună cu frații săi. în pădure, Rosalia s-a rătăcit. După asidue căutări, tatăl și avea să descopere, în dimineața zilei de 19 decembrie, urme proaspete de puma, ceea ce l-a făcut să creadă că fetița a fost devorată de 

sălbăticiuni. Totuși, el a continuat să-și caute cu disperare copilul, pe care l-a descoperit cu hainele sfișiate, plingînd lingă un copac. Transportată la spital, Rosalia a fost examinată de medici, care au constatat doar traume ușoare, datorate setei și foamei. Departe de a o ataca, teribilele feline au o- crotit-o. Singurul neajuns pe care l-au cauzat fetiței este că i-au sfișiat îmbrăcămintea cu dinții, fără a-i provoca însă nici o rană.
O STITI UNDE SE 

AFLĂ ĂPÎÂ Șl CE ESTE
„TALA"? Asemenea denumiri exotice te duc cu gîndul la un ținut exotic și, intr-adevăr, așa stau lucrurțle. Apia este capitala ministatului Samoa de Vest, cel mai recent membru — al 147-lea — al Organizației Națiunilor Unite, iar „tala" — moneda națională sa- moeză. Pentru a afla și alte a- mănunte despre acest mic arhi

pelag, pierdut în imensitatea Pacificului — ca și despre oricare altul din cele peste 150 de state ale lumii — nu este nevoie să răsfoiești masive enciclopedii : Almanahul „Scînteia" 1977, prin sinteticul documentar „Terra astăzi", constituie o sursă promptă și comodă de informații. Aflăm astfel că Samoa de Vest are 160 000 de locuitori și că, pe lingă tradiționalele produse tropicale, dispune și de un sector industrial, reprezentat de întreprinderi de confecții și alimentare. Sau poate vreți să știți care sint culorile naționale samoeze ? Nimic mai simplu. Suita de planșe colorate „Drapelele statelor lumii" din cuprinsul aceluiași almanah furnizează pe loc răspunsul : un mic dreptunghi albastru, cu 5 stele albe, pe fond roșu. Așadar, răspunsuri operative in cifre, date și... culori.

© VÎNT ÎN LOC DE... 
PETROL. Mai multe zeci de mii de uriașe mori de vint ar putea să acopere în anul 1995 aproximativ 20 la sută din necesarul de energie al S.U.A. Prognoza afirmă că 54 000 de mori de vint cu aripile de mărimea unui teren de fotbal ar putea produce aceeași cantitate de curent' electric care s-ar obține prin arderea a 250 milioane tone de petrol. O moară de vint pentru producerea de energie electrică cu lungimea aripilor de 38 de metri se află în stadiu de experimentare in Sandusky, statul Ohio.

© REGRETELE D-LUI 
DUPONT... Directorul unui magazin universal din orașul Gueret din centrul Franței, a avut agreabila surpriză de a 

primi, prin poștă. în plină perioadă a sărbătorilor de iarnă șase colete. Cind le-a deschis, a constatat că neașteptatul „cadou" se compunea, de fapt, din aproape toate obiectele devalizate din magazin cu citva timp in urmă. Fie că s-au căit de fapta lor, fie că nu au putut vinde magnetofoanele, aparatele de fotografiat, ceasurile și bijuteriile sustrase, hoții, nu lipsiți de umor, le-au înapoiat păgubașului. indicind pe colete drept expeditor : Dl. Dupont (numele cel mai răspîndit în Franța), Strada Regretelor 10.
® TELEVIZIUNEA Șl 

SECURITATEA CIRCU
LAȚIEI. Un tunel rutier în lungime de 6,91 km a fost dat în exploatare în orașul nipon Kobe. Noua rețea subterană de transport asigură legătura intre centrul orașului și zona sa suburbană. Pentru a se asigura o securitate cit mai mare a vehiculelor, tunelul este prevăzut 

cu 42 camere de televiziune (una la un interval de 200 m) cu telefoane pentru depanări sau cazuri de accidente (instalate, de asemenea, la distanțe de 200 metri). precum și cu extinctoare și hidranți. Construcția tunelului a durat patru ani și jumătate.
® ÎN APĂRAREA PA

TRIMONIULUI ARTISTIC. In India s-a încheiat, recent, recenzarea, la scară națională, a operelor vechi de artă care au o valoare excepțională. Prin a- ceastă acțiune de mare amploare s-a urmărit, între altele, excluderea posibilității ca opere de mare valoare istorică și artistică să fie scoase ilegal din țară, așa cum s-au petrecut, pînă de curînd, lucrurile. O mare parte din valorile cultural-artistice indiene sint păstrate, în prezent, in muzee aflate în diferite orașe ale țării, dintre care unele au fost amenajate în palate ce au aparținut in trecut rajahilor.

în descoperirea și conservareavalorilor artistice naționale un rol major revine Consiliuluiarheologic central consultativ,precum și departamentelor de arheologie create in fiecaredintre statele indiene.
• AVANTAJELE BICI

CLETEI. Cel mai economie mijloc de transport în ce privește consumul de energie este considerat, după părerea specialiștilor, bicicleta. Un om care se deplasează cu bicicleta consumă aproape- de patru ori mai puține calorii decit un cal ce parcurge aceeași distanță ; de cinci ori mai puțin decit un porumbel ; de peste șase ori mai puțin decit un cline, o vacă sau un pescăruș, fără se ne referim la marii „consumatori" de energie' cum sînt iepurele, vrabia, insectele. Cu acest mijloc de transpoft, omul folosește mușchii cei mai puternici ai corpului, reducînd consumul de energie al altor mușchi.
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