
A APĂRUT ÎN BROȘURĂ;

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul^XLyi Nr. 10691 Prima ediție | Marți 4 ianuarie 1977 |_________ 6 PAGINI — 30 BANI

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Adunarea activului de partid 
si a cadrelor de conducere 
din Ministerul de Interne

23 decembrie 1976 Editura politică

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A FĂCUT IERI O VIZITĂ DE LUCRU

LA CRAIOVA
Intimpinat pretutindeni tu sentimente 

de profundă dragoste și stimă, tu 

urări de sănătate, putere de mumă 

și viață lungă, setretarul general 

al partidului a examinat la fața 

lotului probleme de deosebită însem

nătate privind realizarea exemplară 

a planului de investiții, riditarea 

nivelului tebnit și talitutiv al produt- 

ției, reduterea tonsumurilor de materii 

prime și materiale, treșterea efitienței 

etonomite
In toate unitățile' vizitate, secretarul generai al pftrtMitlui a- fost primit cu cdldurfl șl stimâ

Din primele zile ale noului an

MUNCĂ AVÎNTATĂ
Din primele zile ale noului an 1977 — mobilizați de sarcinile subli

niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 27—28 decembrie 1976, de vibrantul mesaj adresat Între
gului popor cu prilejul Anului nou — oamenii muncii obțin realizări 
deosebite in activitatea lor rodnică și avîntată pentru îndeplinirea rit
mică a planului la producția fizică, pentru sporirea susținută a pro
ductivității muncii, pentru reducerea cheltuielilor de producție și, in 
primul rînd, a consumurilor materiale, pentru creșterea puternică a efi
cienței economice. Prezenți la fața locului, în fabrici și uzine, cores
pondenți județeni ai „Scînteii" transmit :

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parii*  
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut luni, 3 ianuarie, o vizită de lucru in mu*  
nicipiul Craiova.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovară*  
șii Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Teodor Coman, Vasile 
Patilineț, precum și de loan Avram, ministrul industriei con*  
strucțiilor de mașini.

în această primă zi de lucru a 
lui 1977, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit cu colecti
vele unor mari întreprinderi cra- 
lovene, în conștiința cărora — ca 
și a întregului popor — sînt vii 
îndemnurile spre noi succese pe 
care secretarul general al partidu
lui le-a adresat, în mesajul de 
Anul nou, tuturor cetățenilor pa
triei.

însuflețiți de această vibrantă 
chemare spre noi împliniri, locui
torii Criiovei, ai județului Dolj au 
pășit fii 1977 — asemenea între
gii națiuni — cu optimism și încre
dere, cu voința fermă de a munci 
mai bine și mai spornic, de a-și în
deplini exemplar sarcinile de răs
pundere ce le revin, de a întîmpina 
marile evenimente ale anului cu 
realizări de seamă în activitatea 
consacrată înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al partidului 
și a Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
«pre comunism.

Vizita tovarășului Nicolae 
''Ceaușescu a avut drept scop exa
minarea, la fața locului, împreună 
cu cadre de conducere din econo
mie, cu reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat, cu 
muncitori și specialiști, a unor pro

bleme de deosebită însemnătate, 
atît pentru dezvoltarea Craiovei, a 
județului, cît și pentru progresul 
economico-social al întregii țări, 
pentru realizarea cu succes a pla
nului pe 1977, a cincinalului revo
luției tehnico-științifice. Oamenilor 
muncii din județul Dolj le revine 
mobilizatoarea sarcină de a obține 
în acest an o producție industrială 
cu circa 14 la sută superioară celei 
din 1976, spor ce va fi obținut în 
cea mai mare parte pe seama creș
terii productivității muncii.

în centrul dialogului de lucru 
l-au aflat probleme privind reali
zarea în cele mai bune condiții a 
programului de investiții al jude
țului și, în primul rînd, al munici
piului Craiova, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, di
versificarea acesteia, creșterea con
tinuă a eficienței economice, dimi-

LA AMPLASAMENTUL 
VIITOAREI ÎNTREPRINDERI 

DE AUTOTURISME DE MIC LITRAJ
Coloana oficială se îndreaptă 

spre primul obiectiv al vizitei : lo
cul unde va fi amplasată între
prinderea de autoturisme de mic 

nuarea cheltuielilor de producție, 
scăderea consumurilor de materii 
prime și materiale. Au fost discu
tate, de asemenea, măsurile luate 
de organele locale de partid și de 
stat, de conducerile unităților eco
nomice în scopul asigurării unul 
bun demaraj al activității pe anul 
1977 în toate domeniile.

■...Pe platforma industrială din 
zona de est a Craiovei, unde a 
aterizat elicopterul prezidențial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R., de 
alți reprezentanți ai organelor le
tale de partid și de stat.

O gardă formată din militari ai 
forțelor armate și membri ai găr
zilor patriotice prezintă onorul. 
Este intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. Secre
tarului general al partidului 1 se 
oferă, după datină, pîine și sare, 
frumoase buchete de flori.

Numeroși oameni ai muncii aflațl 
aici fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o călduroasă primire, 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“, 
își exprimă deosebita bucurie de 
a-1 avea din nou în mijlocul lor 
pe secretarul general al partidului.

litraj, rod al colaborării româno- 
franceze. Aici, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini prezintă 
variante de amplasare a noii uni

tăți ce se va construi în cooperare 
cu firma franceză „Citroăn".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă ca la amplasarea noii în
treprinderi să se țină seama de po
sibilitățile de dezvoltare în per
spectivă a acesteia, de folosirea ra
țională a terenului, de extinderea 
altor unități din zonă. De aseme
nea, cere proiectanților și construc
torilor ca noul obiectiv să fie con
ceput potrivit unor soluții moder
ne, ușoare, ieftine, să se încadreze 
în măsurile stabilite de conducerea 
de partid și de stat privind dimi
nuarea consumurilor de materiale,

IN MIJLOCUL COLECTIVULUI 
DE LA ÎNTREPRINDEREA 

DE TRACTOARE ȘI MAȘINI AGRICOLE
Vizita de lucru continuă la în

treprinderea de tractoare și mașini 
agricole. Aici, directorul unității, 
Nicolae Ecobici, prezintă cea mai 
nouă realizare a specialiștilor — 
tractorul agricol articulat de 180 
CP. Noul tip de tractor, cu carac
teristici tehnice superioare, care a 
fost omologat de constructori îm
preună cu beneficiari din agricul
tură, este în măsură să lucreze cu 
pluguri cu 7—10 brăzdare, să rea
lizeze o productivitate sporită și să 
poată fi folosit și la alte lucrări. 
Se arată că prin acțiunile între
prinse de către specialiștii craio- 
veni s-a reușit să se asigure pentru 
prima etapă de construcție a nou
lui tip de tractor un grad de inte
grare a fabricației de peste 50 la 

reducerea costului investițiilor. Se 
recomandă, totodată, ca noua uni
tate să beneficieze de infrastruc
tura întreprinderilor existente, să 
se asigure din timp cadrele nece
sare.

Secretarul general al partidului 
a cerut atît organelor centrale de 
resort, cît și organelor locale de 
partid și de stat să asigure o ase
menea desfășurare a lucrărilor de 
construcție și montaj care să per
mită ca pînă la finele anului 1978 
să fie realizate aici primele auto
turisme de mic litraj.

sută. Executarea reperelor, cît și 
montajul general se realizează în 
linii tehnologice dotate cu agrega
te și utilaje specializate, proiectate 
și executate în întreprindere, fapt 
care duce la obținerea unei pro
ductivități sporite, a unei calități 
superioare. Se relevă că introduce
rea în fabricație de serie a tracto
rului de 180 CP va face ca tractoa
rele să reprezinte mai mult de 
jumătate din producția totală a u- 
nității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
Interesează de măsurile luate în 
întreprindere pentru folosirea ra
țională a metalului, recomandînd 
ca, prin îmbunătățirea tehnologiilor
(Continuare în pag. a IlI-a)

207 tone produse chi
mice peste plan. Hotărît să 
Îndeplinească în mod ritmic pla
nul pe cel de-al doilea an al cinci
nalului, colectivul Combinatului de 
îngrășăminte chimice Năvodari, a 
cărui activitate nu a cunoscut o clipă 
de răgaz, a reușit să Înregistreze în 
primele zile ale lui 1977 rezultate 
deosebite in toate sectoarele de pro
ducție. Astfel, folosind utilajele la 
întreaga lor capacitate, ca urmare a 
bunei organizări a producției, chi- 
miștii de la Năvodari au dat peste 
plan, in primele două zile, 120 tone 
îngrășăminte cu fosfor, exprimate în 
substanță activă, 40 tone de acid 
fosforic și 47 tone acid sulfuric. Au
torii acestor prime succese ale anu
lui sînt membrii formațiilor de lu
cru conduse de cuptorarul-șef Ște
fan Bălan, operatorul-șef Mustegep 
Caraman și maiștrii Anton Mihăescu 
șl Vasile Petre. (George Mihăescu).

hcepînd de miine, in întreaga țară 

se va desfășura timp de 8 zile 

RECENSĂMÎNTUL PDPUIATIEI 
si ai iocm

începind de miine, 5 ianuarie 1977, 
se vor desfășura, timp de 8 zile, pe 
tot cuprinsul țării, operațiunile de 
recenzare a populației, locuințelor și 
clădirilor de locuit, la care trebuie 
să participe, cu deplină responsabili
tate civică, fiecare locuitor al tării, 
indiferent de sex, vîrstă, naționali
tate, recensămîntul fiind o acțiune 
politică ce se înfăptuiește în intere
sul și cu sprijinul întregului nostru 
popor.

Pregătit în mod minuțios, pe 
baza hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 14 aprilie 1976, recensămîntul 
răspunde unor necesități obiective de 
cunoaștere a mutațiilor profunde 
intervenite in ultimul deceniu — cel 
mai bogat in realizări și semnificații 
din istoria tării — în structura so
cietății românești, in numărul și re
partizarea populației și a forței de 
muncă pe teritoriul țării, în condi
țiile de viată și de muncă ale tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, in sporirea și diversifi
carea fondului de locuințe, în raport 
cu cerințele în continuă creștere ale 
familiilor oamenilor muncii. Recen
sămîntul populației și al locuințelor 
va asigura date și informații cu pri
vire la resursele materiale și umane, 
precum și la fondul de locuințe, 
elemente importante, necesare pen
tru fundamentarea măsurilor de în
făptuire, în următoarele decenii, a 
politicii demografice, educaționale, 
sanitare, de pregătire a forței de 
muncă, a programului construcțiilor 
de locuințe etc.

Desfășurîndu-și activitatea pe 
baza atribuțiilor și normelor de 
funcționare stabilite prin Decretul 
Consiliului de Stat nr. 145 din 1976 
și a îndrumărilor Comisiei centrale 
pentru recensămîntul populației și 
al locuințelor, comisiile locale au 
dreptul și datoria de a acționa pen

La cote superioare de 
productivitate! Expresia âln 
titlu aparține tovarășului inginer 
Constantin Găitan, director al Com
binatului de lianți și materiale re
fractare din Turda. Directorul se 
referea la faptul că, in primele trei 
zile din acest an, s-a lucrat cu o pro
ductivitate orară maximă la toate 
utilajele de bază. Ca urmare, s-au 
Înregistrat plusuri importante de pro
ducție, între care 300 tone de ciment, 
100 tone de var, importante cantități 
de clincher, cărămizi refractare și 
alte materiale de construcții. Este 
demn de remarcat faptul că, pe lingă 
obținerea unei productivități orare 
maxime, la toate locurile de muncă 
au fost realizate produse care Întru
nesc parametri calitativi superiori. 
(Alexandru Mureșan).
(Continuare în pag. a IlI-a)

tru a asigura realizarea recensămîn*  
tulul în condiții optime. îndeplinirea 
in bune condiții a sarcinilor și atri
buțiilor ce le revin a implicat și im
plică pe mai departe o bună orga
nizare și efectuare a lucrărilor re- 
censămîntului, repartizarea judici
oasă a sarcinilor între membrii co
misiilor și secretariatelor tehnice, 
exercitarea unui control permanent 
și riguros în toate fazele de pregătire 
și efectuare a recensămîntului pa 
toate verigile organizatorice, analiza 
permanentă a stadiilor de realizare 
și a calității materialelor elaborate.

Pentru operațiunile de înregistrare 
efectivă pe teren, în formularele de 
recensămînt, a persoanelor, locuințe
lor și clădirilor, comitetele (birou
rile) executive ale consiliilor popu
lare au selecționat și pregătit din 
timp cadrele de recenzori, recenzori- 
șefi și responsabili de circumscripție. 
Acest personal numeros — aproape 
130 000 de persoane — format in 
mare măsură din cadre didactice, 
precum și alți specialiști din diverse 
unități socialiste, cu o bună pregătire 
profesională și deosebite calități mo- 
ral-politice, are un rol hotărîtor in 
asigurarea calității materialelor de 
recensămînt. Operațiunile pe care le 
au de efectuat recenzorii, recenzorii- 
șefi și responsabilii de circumscrip
ție in cadrul lucrărilor de recensă
mînt sînt complexe și de mare răs
pundere.

Iile ȘALAPA
director general
al Direcției Centrale de Statisticii, 
secretar al Comisiei centrale 
pentru recensâmîntul populației 
șl al locuințelor

(Continuare in pag. a Il-a)
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In perioada 5-12 ianuarie 1977 se va desfășura

In perioada 5—12 ianuarie 1977, 
potrivit Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 14 aprilie și Decretului 
Consiliului de Stat nr. 146 din 25 
mai 1976. se va efectua recensămîn
tul animalelor domestice pe întreg 
teritoriul țării. Actualul recensămînt 
al animalelor domestice este deter
minat de necesitatea obținerii unor 
informații detaliate cu privire la 
structura, caracteristicile și potenția
lul de producție al șeptelului. După 
cum se știe, dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor și a producției animaliere 
constituie un factor de seamă în ca
drul măsurilor menite să asigure ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii din țara noastră. 
Pentru îmbunătățirea din punct de 
vedere calitativ al consumului ali
mentar, o importanță deosebită pre
zintă creșterea ponderii produselor 
de origine ani
mală. Se cuvine 
subliniat că în 
cincinalul 1971 — 
1975 populația a 
primit pentru 
consum mai mult 
decît în cincina
lul anterior cu 
aproape 1.3 mi
lioane tone carne, 
cu 27,3 milioane 
hectolitri lapte și 
cu peste 6 miliarde ouă. In progra
mele de aprovizionare a populației, 
avîndu-se în vedere schimbările im
portante care se produc în alimenta
ția cotidiană, s-a prevăzut asigurarea 
unor cantități sporite de carne șl 
preparate din carne, grăsimi, lapte, 
ouă. Astfel, în Programul privind 
producția și desfacerea către popu
lație a bunurilor de consum în pe
rioada 1976—1980 se prevede, printre 
altele, o creștere a desfacerilor. în 
1980 față de 1975, cu 55 la sută la 
carne și produse din carne, cu 65 la 
sută la lapte de consum, cu 75 la 
sută la unt, cu 60 la sută la brînze- 
turi, cu 50 la sută la ouă.

In anii construcției socialiste și, 
Îndeosebi, în ultimul deceniu, parti
dul și statul nostru, ocupîndu-se în 
mod statornic de dezvoltarea zooteh
niei, au acționat in vederea sporirii 
efectivelor de animale la toate spe
ciile și îmbunătățirii structurii cali
tative a acestora. Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a României pe perioada 1976—1980 
prevede intensificarea ritmului de 
sporire a efectivelor de animale, ur- 
mînd ca la sfîrșitul anului 1980 aces
tea să fie mai mari, decît la înce
putul anului 1976, cu 22 la sută la 
bovine, 47 la sută la porcine, 37 la 
sută la ovine și caprine și 42 la sută 
la păsări ouătoare. Concomitent cu 
sporirea efectivelor se prevede și o 
creștere substanțială a producției 
animaliere, în anul 1980 aceasta ur- 
mînd să fie de aproape două 
mai mare decît cea obținută în 
1970.

Pentru creșterea într-un ritm 
accentuat a producției animaliere în 
anii următori, în conformitate cu 
prevederile documentelor de partid 
și de stat, trebuie să se asigure nu 
numai sporirea efectivelor, ci și îm
bunătățirea calității acestora prin 
intensificarea procesului de amelio
rare a raselor, zonarea mai bună a 
acestora, dezvoltarea bazei furajere 
și perfecționarea asistenței sanitar- 
veterinare. Aprecierea măsurilor teh- 
nițo-organizatorice privind dezvol
tarea zootehniei atît la nivelul țării, 
cît și în profil teritorial necesită ob
ținerea unor informații referitoare la 
structura efectivelor după caracte
ristici biologice (sex, vîrstă, stare 
fiziologică), după caracteristici eco
nomice (animale de producție, de re
producție, la îngrășat, animale de

tracțiune). Este tocmai ceea ce se ur
mărește prin recensămîntul anima
lelor — cel de-al 12-lea efectuat de 
la încheierea cooperativizării agricul
turii. El va asigura înregistrarea a- 
cestor date la toate speciile de ani
male domestice — bovine, porcine, 
ovine, caprine, cabaline, iepuri de 
casă, precum și la păsări și familii 
de albine. Datele înregistrate se re
feră la toate efectivele din unitățile 
socialiste și gospodăriile populației 
existente la data de 5 ianuarie 1977.

La recensămînt șe va înregistra 
structura pe rase a animalelor de 
producție și reproducție la taurine, 
porcine și ovine. Cunoașterea exactă 
a structurii actuale pe rase a efecti
velor de taurine, porcine și ovine 
prezintă o mare importantă pentru 
orientarea activității de ameliorare a 
animalelor, constituie un mijloc si-

O acțiune de mare însemnătate pentru fun
damentarea măsurilor privind dezvoltarea 
zootehniei și creșterea producției animaliere 

în următorii ani

consiliilor populare, în conformitate 
cu prevederile Decretului nr. 146 din 
25 mai 1976.

O garanție a calității datelor obți
nute prin recensămîntul animalelor 
domestice este asigurată prin buna 
pregătire a personalului de înregis
trare (recenzorilor) și, respectiv, a 
personalului de îndrumare și con
trol. în acest scop, Comisia cen
trală pentru recensămîntul anima
lelor domestice a organizat instruc
taje la nivel central și pe plan ju
dețean cu întregul personal care par
ticipă la recensămînt. Se cuvine sub
liniată răspunderea deosebită care re
vine atît comisiilor de recensămînt, 
care au sarcina de a organiza, îndru
ma și controla întreaga acțiune, cît 
și recenzorilor care efectuează lucră
rile pe teren.

în vederea obținerii unor date rea
le cu privire la 
nivelul și structu
ra efectivelor de 
animale pe întreg 
cuprinsul țării, 
este necesar ca 
toți lucrătorii an
trenați în această 
acțiune de impor
tanță națională să 
dea dovadă de un 
înalt spirit de res
ponsabilitate po- 

să asigure respecta-

Produse românești 
apreciate la tirguri 

și expoziții 
internaționale 
în anul 1976

• •

ori 
anul
mal

gur de sporire a producției zootehni
ce. Se știe că o rasă bine consolida
tă, repartizată științific pe teritoriu 
și buna corelare a bazei furajere asi
gură obținerea unor cantități maî 
mari de carne, lapte și alte produse 
animaliere. De aceea, datele culese 
cu ocazia recensămîntului vor permi
te organelor de specialitate să elabo
reze cît mai corect planurile curente 
și programele de perspectivă privind 
creșterea efectivelor de animale și a 
producției animaliere. Prin urmare, 
cunoașterea amănunțită a caracteris
ticilor șeptelului care există la înce
putul anului 1977 în fiecare sat. co
mună, județ, cît și pe plan național 
va constitui o bază reală pentru fun
damentarea măsurilor ce se între
prind în vederea valorificării tuturor 
rezervelor de sporire a șeptelului și 
creștere a producției animaliere, pen
tru asigurarea necesităților de con
sum ale populației în fiecare județ 
și satisfacerea altor cerințe ale eco
nomiei naționale.

In legătură cu lucrările recensă
mîntului animalelor domestice din 
perioada 5—12 ianuarie 1977, este im
portant de cunoscut că acestea se vor 
desfășura concomitent în unitățile a- 
gricole socialiste (I.A.S., C.A.P., aso-, 
ciații economice intercooperatiste de 
producție, gospodării anexe etc.), 
precum și în gospodăriile populației 
(membrii C.A.P., gospodării indivi
duale, gospodării ale angajaților în
treprinderilor și instituțiilor, mese
riașilor etc.). In Întreprinderile agri
cole de stat, cooperativele agricole, 
alte unități socialiste, precum și în 
gospodăriile populației, recenzarea a- 
nimalelor se va face prin numărarea 
lor la fața locului. Prin gospodărie se 
înțelege grupul de două sau mai 
multe persoane care locuiesc împreu
nă în mod obișnuit avind, în general, 
legături de rudenie și care participă 
în totalitate sau parțial la formarea 
veniturilor și la cheltuirea lot.'

Pregătirea, conducerea și coordona
rea tuturor lucrărilor recensămîntului 
revin Comisiei centrale pentru recen
sămîntul animalelor domestice, a că
rei constituire și componență a fost 
aprobată prin Decret prezidențial. Pe 
plan local, funcționează comisii ju
dețene, municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășenești și 
comunale pentru recensămîntul ani
malelor domestice, constituite de co
mitetele sau birourile executive ale

litică și civică, 
rea cu strictețe a normelor organiza
torice și metodologice aprobate, înre
gistrarea corectă a întregului efectiv 
de animale domestice existent la data 
de 5 ianuarie 1977.

Este de datoria tuturor deținători
lor de animale care fac obiectul re
censămîntului să declare in mod 
exact datele solicitate cu privire la 
toate animalele pe care le au și să 
înlesnească numărarea acestora la 
fața locului de către recenzori, con
tribuind astfel la reușita deplină a 
acestei importante acțiuni. Aceasta 
este în interesul tuturor, deoarece 
măsurile care se vor întreprinde pe 
baza rezultatelor recensămîntului 
sînt menite să sprijine pe crescătorii 
de toate categoriile in sporirea con
tinuă a efectivelor de animale, creș
terea cantităților de produse pe care 
le obțin de la acestea și deci, impli
cit/ să contribuie la ridicarea bună
stării întregului popor.

Petre GHIMBULUT 
director general adjunct 
al Direcției Centrale de Statisticd, 
6ecretar al Comisiei centrale 
pentru recensâmîntul animalelor 
domestice

România a fost prezentă in 
anul 1976 la un mare număr de 
tirguri și expoziții internațio
nale, unde, pe bună dreptate, se 
poate spune că nivelul calitativ 
și competitiv al produselor in
dustriei românești a fost măsu
rat „în aur", ele obținînd peste 
20 de distincții : medalii și di
plome.

Tractorul Tih-445, de pildă, 
aflat actualmente in fabricația 
de serie a întreprinderii „7 
Noiembrie" din Craiova, a pri
mit „Medalia de aur" la două 
tirguri internaționale — Zagreb 
și Brno. „Craiova-Tih", cum i 
se mai spune, s-a impus aten
ției specialiștilor prin multi
plele sale funcțiuni pe care le 
realizează cu ajutorul dispozi
tivelor ce i se atașează. înalta 
tehnicitate a autobasculantei 
„Roman" de 19 tone și dotată 
cu motor de 215 CP s-a remar
cat, de asemenea, in competi
ția cu produsele similare ale 
unor firme străine cu vechi 
tradiții în producția mijloacelor 
de transport de mare capaci
tate. Ea a primit „Medalia de 
aur" la Tîrgul internațional de 
la Plovdiv. De asemenea, auto
turismul de teren „Aro-240", 
produs la întreprinderea meca
nică „Muscelul" din Cîmpu- 
lung-Argeș, a fost medaliat cu 
aur la confruntarea economică 
de la Zagreb.

Medalii de aur au fost obți
nute și de alte produse româ
nești : produsul cosmetic „Pell- 
Amar" la Tîrgul internațional 
de la Leipzig ; garnitura de 
mobilă combinată (sufragerie și 
hol stil baroc — la Zagreb ; 
vinurile și băuturile alcoolice, 
obiectele de artizanat și folclor 
— la Bruxelles etc. Alte dis
tincții au fost acordate pavi
lioanelor românești la Tripoli, 
Barcelona, Bogota. Cairo. Alger. 
Bruxelles și Vientiane, pentru 
înalta ținută de prezentare a 
produselor.

Succesele obținute la tîrgu- 
rile și expozițiile internaționale 
demonstrează că produsele ro
mânești sînt tot mai apreciate 
pe piața externă, că parametrii 
tehnico-funcționali și calitativi, 
ca și originalitatea concepției 
care stă la baza lor, le con
feră un grad sporit de competi
tivitate. (Agerpres)

întreprinderea „Electroaparataj" din Capitalâ. Din primele ore ale zilei de 3 Ianuarie 1377, harnicul colectiv al 
acestei unitâți industriale a obținut succese deosebite în muncâ. In fotografie: un aspect din secția de montai relee 
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Concret, gospodărește,
sub semnul hotărîrii de a produce 

binemai mult și mai
în 1976, cooperativa agricolă Odo- 

reu, județul Satu Mare, a obținut re
zultate bune în sporirea producției 
și a veniturilor, rezultate care o si
tuează printre unitățile fruntașe pe 
județ. La recolta de porumb, de exem
plu, cooperativa ocupă locul al II- 
lea cu 5 670 kg la hectar pe 500 ha. 
De asemenea, producția de lapte a 
depășit 2 100 litri pe cap de vacă fu
rajată — la un efectiv mediu de 245 
vaci. Și la alte produse s-a depășit 
producția planificată pe anul 1976. 
Factorii care au asigurat aceste re
zultate au fost evidențiat! în adu
narea generală, desfășurată recent. în 
care membrii cooperatori au dezbă
tut și aprobat planul de producție și 
financiar pe 1977, împreună cu 
șurile tehnico-organizatorice 
vor fi aplicate pentru realizarea 
ducțiilor prevăzute.

Dezbătind pe larg prevederile 
nulul pe 1977. toți cei care au 
cuvîntul în cadrul adunării gene
rale au arătat, pe baza experienței 
de pînă acum și îndeosebi a rezul
tatelor din anul care a trecut, că 
există toate condițiile pentru a spori 
simțitor nivelul recoltelor la toate 
culturile și a depăși produc
țiile prevăzute în sectorul zoo
tehnic. S-a evidențiat, între al
tele. ce efect pozitiv a avut însu

șirea și aplicarea experienței înain
tate a unităților vecine ca, de exem
plu, a cooperativei agricole „Some
șul", la cultura porumbului, și a în
treprinderii agricole de stat Odoreu, 
în ce privește creșterea 
rajere și a producției de 
asemenea, s-a reliefat ce 
semnătate a avut și are, 
nuare, întărirea răspunderii țărani
lor cooperatori, a mecanizatorilor 
pentru executarea la timp și de ca
litate a tuturor muncilor agricole.

Cei mai mulți participant! la dez
bateri au căutat să dea răspuns la

bazei fu- 
lapte. De 
mare în- 

în conti-

mă- 
care 
pro-

RECENSĂMÎNTUL populației si al locuințelor ( « >
cenzate, calitatea și operativitatea 
lucrărilor depind, evident, de spri
jinul populației. In afară de întrebă
rile simple ca : data nașterii, starea 
civilă, cetățenia, naționalitatea, în 
formulare se găsesc și întrebări care 
necesită, de la caz la caz. un timp 
oarecare de gindire sau chiar de do
cumentare personală prealabilă pen
tru a da răspunsul corect, așa cum 
de altfel s-a prezentat, în detaliu, in 
paginile „Scînteii".

O deosebită importanță prezintă 
obținerea de date exacte și cît mai 
clare asupra caracteristicilor social- 
economice ale populației. In acest 
sens este necesar ca fiecare persoa
nă care are o ocupație aducătoare de 
venit să dea răspunsuri exacte și 
complete privind denumirea unității 
în care lucrează, asupra sectorului 
social-economic în care se încadrea
ză unitatea respectivă (de stat, coo
peratist etc.).

în cazul cînd unele persoane vor fi 
plecate în alte localități și vor lipsi 
de acasă pe întreaga durată a recen- 
șămîntului, este necesar ca înainte 
de plecare să comunice celorlalți 
membri ai gospodăriei adresa exactă 
unde pleacă, pentru asigurarea înre
gistrării corecte în formularele de 
recensămînt.

După cum este cunoscut, legea 
garantează secretul' datelor indivi
duale; recenzorii neavînd voie să di
vulge nimănui datele înscrise în 
formulare.

Tocmai de aceea, pentru fiecare fa
milie. pentru fiecare cetățean este o 
datorie patriotică să primească cu 
încredere și solicitudine pe recenzori. 
să le furnizeze răspunsuri corecte și 
prompte, înlesnindu-le astfel îndepli
nirea sarcinilor de mare responsabi
litate ce le revin în cadrul lucrărilor 
recensămîntului.

Avem ferma convingere că aceas
tă acțiune politică, de mare amploa
re, va fi sprijinită pe deplin de toți 
cetățenii patriei, cunoscînd că reali
zarea completă a obiectivelor recen
sămîntului privește interesele pre
zente și de perspectivă ale fiecărui 
om al muncii, ale întregii noastre 
națiuni.

(Urmare din pag. I)
De felul în care aceștia își vor în

deplini îndatoririle, de conștiincio
zitatea și corectitudinea cu care vor 
înregistra în formularele de recen- 
sămint răspunsurile fiecărei per
soane depinde într-o măsură, am 
putea spune hotărîtoare, succesul în
tregii acțiuni. în acest sens, se cu
vine subliniat că dialogul direct din
tre recenzori și persoanele recenzate 
nu se poate statornici decît pe un 
climat de încredere și respect pe 
care și le datorează în egală măsură.

După încheierea operațiunilor de 
înregistrare (in perioada 13—15 ia
nuarie), recenzorii trebuie să verifice 
cu toată atenția dacă materialul ob
ținut la înregistrare este complet și 
corespunzător din punct de vedere 
calitativ, să codifice răspunsurile ob
ținute de la populație pentru locul 
nașterii, ultimul domiciliu avut, do
miciliul legal și să centralizeze, pe 
sector, principalele rezultate privind 
populația, locuințele și clădirile de 
locuit. După aceea, în perioada 16—21 
ianuarie, recenzorii-șefi au datoria 
să verifice logic și cifric materialele 
primite de la recenzori, să codifice 
răspunsurile înregistrate în formu
larele de recensămînt referitoare la 
școala absolvită, profesie, școala pe 
care o urmează, precum și ocupația.

Responsabilii de circumscripție 
care iși desfășoară activitatea in 
circumscripțiile de recensămînt din 
zonele urbane vor trebui să organi
zeze, să îndrume și să controleze ope
rațiile de codificare a materialelor 
de recensămînt întocmite de recen
zori și recenzorl-șefi, să recepțio
neze și să predea întregul material 
de recensămînt comisiilor munici
pale (ale sectoarelor municipiului 
București) și orășenești.

Dar, oricît de bine ar fi pregătit 
recensămîntul, organizatoric și meto
dologic. succesul acțiunii este de
terminat in mare măsură de strînsa 
colaborare care trebuie să existe in
tre populație și cadrele de recenzori.

întrucît diferitele date se înregis
trează în formulare pe baza li
berei declarații a persoanelor re-

SEMINȚE PENTRU CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ
Lucrătoni din unitățile întreprin

derii de conditionarea, conservarea 
și ambalarea semințelor au pășit în 
noul an cu un succes deosebit — 
terminarea mai devreme a pregăti
rilor semințelor pentru majoritatea 
culturilor ce se vor însăminta in 
primăvară. Această lucrare s-a în
cheiat la semințele de porumb, in 
pentru ulei, mazăre, ovăz, fasole, 
orzoaică și se apropie de sfîrșit la 
floarea-soarelui. soia, plante fura
jere. Pentru multe culturi au fost 
condiționate cantități mai mari dc- 
cît în anul care a trecut. La porumb, 
bunăoară, se asigură necesarul pen
tru întreaga suprafață ce va fi cul
tivată, iar în cantități mult sporite 
semințe din hibrizii bogati în lizină 
Si triptofan, solicitați de fermele

zootehnice. La floarea-soarelui. în- 
cepînd din acest an se livrează uni
tăților cultivatoare numai semințe 
tratate împotriva bolilor, iar la or
zoaică au fost pregătite semințe de 
mare productivitate cu indici calita
tivi specifici producției de bere. De 
asemenea, pentru regenerarea pa
jiștilor se pregătesc cantități duble, 
comparativ cu anul trecut, și se sa
tisfac toate cererile la sfecla fura
jeră. cultură în curs de extindere în 
unitățile agricole. în prezent se fac 
repartițiile de semințe pe județe, 
astfel încit din cursul primei luni a 
anului unitățile să poată începe pro
curarea cantităților de care au ne
voie la însămînțările de primăvară.

(Agerpres)

Strungurile automate ..SARO" realizate la întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște și-au ciștigat un binemeritat 
prestigiu datoritâ performanțelor tehnice ridicate în exploatare, in fotografie s aspect dintr-una din secțiile de 

fabricație

Problema introducerii șl utilizării unor mijloace moderne, științifice 
In munca de partid este astăzi de o mare actualitate pentru toate 
organizațiile P.C.R., ca, de altfel, pentru întreaga activitate de condu
cere a proceselor economico-sociale. într-adevăr. o bună stăpinire a 
metodelor celor mai eficiente de adoptare a deciziilor, de planificare 
a acțiunilor, de stimulare a inițiativei și antrenare a oamenilor in ve
derea realizării exemplare a hotăririlor de partid și a legilor statului 
constituie condiții indispensabile pentru desfășurarea unei activități 
corespunzătoare in toate domeniile construcției socialiste.

Propunîndu-și să contribuie la generalizarea unor experiențe bune 
pe acest tărîm, ziarul nostru deschide o rubrică consacrată mal bunel 
utilizări a mijloacelor moderne, eficiente in munca de partid. în acest 
scop, primul popas l-am făcut la întreprinderea „Electroaparataj" din 
Capitală, pentru a studia modul in care se organizează consultarea co
muniștilor, a tuturor angajaților. în vederea găsirii celor mai bune so
luții de realizare a sarcinilor

„întreprinderii noastre, ne spunea 
tovarășul Nicolae Florea, secretarul 
comitetului de partid, îi revin obli
gații dintre cele mai însemnate în 
asigurarea — cantitativ și calitativ — 
a unei producții menite să satisfacă 
atît cererile pentru piața internă, cît 
și pentru cea externă. In raport cu 
aceste cerințe, in anul 1971 aici se 
găsea o situație pe care, la vremea 
cuvenită, organizația de partid a a- 
preciat-o drept necorespunzătoare : 
întreprinderea se afla abia pe locul 
al 17-lea între unitățile economice 
ale sectorului, fiind întrecută chiar 
și de unele unități mici. Cauzele 
erau multiple. între care și o 
slabă consultare și antrenare a oa
menilor la rezolvarea sarcinilor în
credințate. Trebuia să schimbăm ra
dical această situație, cu atît maî 
mult cu cît întreprinderea avea 
să crească în scurt timp cu încă 
2 000 de muncitori și specialiști, iar 
obligațiile economice urmau să 
sporească de aproape șapte ori. A te 
consulta cu întregul colectiv deve
nea un fapt axiomatic".

partid 
multe 
orga-

Un adevăr simplu, 
dar profund

Și tn organizația de 
de la „Electroaparataj". ca în 
altele, modalitățile practice de
nizare a consultării la care s-a apelat 
sînt dintre cele foarte bine cunoscu
te : punerea în discuția adunărilor 
generale de partid (deseori în adu
nări deschise). în adunările generale 
ale angajaților. în plenarele comi
tetului de partid. în ședințele consi
liului oamenilor muncii 
principalelor probleme 
colectivul. La care se 
consultarea oamenilor 
cesul muncii sau cu
consfătuiri special organizate etc etc. 
Dacă în cele ce urmează ne vom re
feri mai puțin la totalitatea lor. este 
pentru că aici, la „Electroaparataj".

etc. — a 
care preocupă 
adaugă, firesc, 
în însuși pro- 
ocazla unor

economice.

am găsit In anumite domenii expe
riențe asupra cărora se cere stăruit, 

între multiplele concluzii la care 
s-a ajuns s-a înscris șl observația

partid (oricind necesare birourilor sau 
comitetelor), iar începind din 1974, 
și o consemnare anuală (uneori și 
pe trimestre) a principalelor sarcini 
care se încredințează comunistului 
respectiv. „La început, spunea tova
rășul Florea, ne-am gîndit s-o folo
sim doar pentru a putea face un bi
lanț corect al activității fiecăruia. 
Era utilă și așa. intrucît avem în 
activ peste 200 de membri, iar în în
treaga organizație peste 1 600 de co
muniști. în ultimul timp însă fișa a 
căpătat rolul de instrument ăctiv de 
lucru. Apelăm la ea cel puțin lunar, 
dacă nu și mai des. Avem de încre
dințat o sarcină ? Imediat vedem cît 
de „încărcat" este fiecare, ce legă
tură poate fi între diferitele obligații 
pe care le are etc.“. Tovarășii din

întrebarea : puteau fi mai mari și 
mai bune rezultatele cu care s-a în
cheiat anul 1976 ? S-a arătat că au 
existat și unele neajunsuri care au 
împiedicat 
ducții 
care 
astfel 
1977, 
fi depășite. Unele critici 
neri au vizat organizarea 
răspunderea care revine 
rilor și a specialiștilor pentru exe
cutarea la timp a lucrărilor agri
cole., Așa, bunăoară, șeful de echipă 
Pețre Tămaș menționa : „Cînd o lu
crare începe cu întîrziere se ivesc 
și alte neajunsuri. De exemplu, s-a 
prelungit mult recoltarea manuală a 
porumbului de pe o tarla erbici- 
dată. Ca atare, mai avem acum, 
iarna, pe cimp destui coceni din 
cauza cărora încă nu s-au încheiat 
arăturile adinei pe 300 ha. în anul 
1977 consiliul de conducere ar trebui 
să acționeze pentru întărirea spiritu
lui de echipă, astfel încit toate lucrări
le să fie executate la timp". „Este 
îndreptățită critica și trebuie să ne-o 
însușim — recunoaște președintele 
cooperativei. Petru Nichita. Nu-i 
însă mai puțin adevărat că și în ca
zul cînd sarcinile formațiilor de 
lucru erau cunoscute, unii coopera
tori nu le-au îndeplinit în întregi
me. Mă refer, în special, la recol
tatul cînepii și Inului, lucrări pe 
care mai mulți cooperatori le-au 
întîrziat. Rezultatul se 
zut procentul de fibră

obținerea unor pro- 
și mai însemnate și

se impun eliminate hotărît, 
îneît sarcinile stabilite
deși mal mari.

pe 
să poată 
și propu- 
muncii și 

cooperato-

știe: a scă- 
de calitate

politico-ideo-spre analiză educarea 
logică a oamenilor ; preocuparea pen
tru reducerea cheltuielilor materiale 
și ridicarea eficientei economice ; 
modul de realizare a programului de 
investiții etc Totodată, se urmărește 
consultarea din timp (analiza și pla
nul privind perfectionarea pregătirii 
cadrelor pentru 1977 s-au supus dez
baterii cu aproape 7 luni înainte).

Desigur însă, oamenii nu-și expri
mă opinia doar în adunări, cadrul 
democrației noastre partinice oferind 
numeroase alte posibilități. S-a alcă
tuit, așadar, un inventar al tuturor 
canalelor de transmitere a propune
rilor și opiniilor oamenilor — de la 
cele cîteva zeci de gazete de perete, 
la ședințele lunare de producție ; de 
la consiliul de control muncitoresc, 
la orele de audientă (la președintele

Consultarea permanentă,
științific organizată a întregului colectiv
ÎN MUNCA DE PARTID - METODE MODERNE, EFICIENTE 

DE CONDUCERE A ACTIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALE

foarte simplă, dar plină de profun
zime că nivelul și valoarea consul
tării depind — pe lingă nivelul pre
gătirii profesionale — și de gradul 
de responsabilitate politică, socială al 
omului în cauză. In acele condiții, 
formarea spiritului de responsabili
tate al oamenilor și in primul rind al 
comuniștilor a devenit pentru comi
tetul de partid sarcina numărul unu. 
Firește, baza acestei activități a con
stituit-o și o constituie în continuare 
munca politică, ideologică, educativă 
în legătură cu care s-au adoptat pla
nuri speciale de acțiune. în ace
lași timp însă, respectînd indica
țiile privind mai buna urmărire a 
modului de participare a comuniști
lor la realizarea sarcinilor, s-a luat 
inițiativa introducerii unei „fișe per
sonale de activitate a membrului de 
partid". Pentru absolut toți 
niștii, de la cel mai recent 
pînă la directorul general.

Fisa la care ne referim 
în fapt, un mic caiet care conține 
datele personale ale membrului de

comitetul de partid înscriu anual în 
fișă și o 
linie de

pe
a fiecărui comunist.

caracterizare a muncii 
partid

Mii 
mii

de 
de
alte

oameni — 
propuneri 
părți, forumul prin

comitetului sindicatului sau la direc
torul general), listă care a ridicat — 
prin amploarea ei — o Întrebare ca
pitală : prin ce mijloace reușim să 
reținem și. mai ales, să urmărim În
deplinirea miilor de propuneri 7

comu- 
primit

este,

Ca șl in 
cipal de exprimare a propunerilor 
comuniștilor il constituie și aici a- 
dunările generale sau plenarele de 
partid, fapt pentru care li se acordă 
o atenție deosebită. Demn de relevat 
ni s-a părut însă faptul că faza al
cătuirii planurilor de muncă ale or
ganizațiilor de partid este considerată 
și ea, în mod firesc, drept o impor
tantă etapă a consultării oamenilor.

Din buna reflecție a tovarășilor 
din comitetul de partid de la ..Elec
troaparataj" nu lipsește, de aseme
nea. principiul consultării comuniș
tilor cu prioritate asupra principale
lor probleme care preocupă colecti
vul. Așa. de exemplu, plenarelor co
mitetului de partid le-au fost supuse

Calculatorul electronic — 
un ajutor exigent

Apariția ideii de a folosi calcula
torul electronic s-a născut .odată cu 
însăși instalarea in întreprindere a 
calculatorului, acum cițiva ani. dar ea 
a ridicat din nou un șir de probleme 
conceptuale și metodologice. Utllizîn- 
du-1 în primul rind cu maximum de 
randament la rezolvarea problemelor 
curente și de perspectivă ale produc
ției, s-a ajuns la concluzia că pre
zența unui asemenea instrument poa
te fi, în spațiul de timp disponibil, de 
un mare ajutor și pentru, perfecțio
narea întregii activități de conducere 
a întreprinderii. In cadrul acesteia

superioară și deci veniturile Înca
sate de cooperativă. La grîu am fi 
putut, de asemenea, obține mai mult 
de 3 800 kg, în medie la hectar, pa 
cele 450 ha. Cum 7 Dacă toți bri
gadierii și specialiștii ar fi contro
lat operativ și atent fiecare Par
celă cultivată spre a se«za supra
fețele pe care băltește apa și ar fl 
organizat executarea lucrărilor de 
scurgere". Numai că în discuții nu 
au fost nominalizați cei răspunzători 
de această stare de fapte. După adu
nare, secretarul comitetului comu
nal de partid, Gheorghe Cristea, 
ne-a relatat că a fost vizat, în pri
mul rind, șeful fermei vegetale, ing. 
C. Udvari, care nu și-a îndeplinit 
cum se cuvine sarcinile ce-i reve
neau, precum și șefii unor formații 
de lucru. Era bine dacă asemenea 
neajunsuri constatate in sectorul 
producției vegetale erau analizata 
mai profund.

„însemnate sînt și rezervele in do
meniul creșterii producției de lapte 
— menționa șeful de echipă Ștefan 
Pietrar. Se prevede realizarea a 
6 500 hl de la un efectiv de 300 vaci. 
Pentru aceasta se cere. Înainte da 
toate, să se asigure și să se gospo
dărească chibzuit 
Vreau să mă refer 
parte din furajele 
se risipesc și se 
cauză că nu sînt așezate în 
gime in șire sau pentru că sînt căl
cate in picioare de animale cînd H 
se dă o rație /mai mare decît ,est« 
nevoie". S-a hotărît pe loc să se ac
ționeze în vederea bunei gospodăriri 
a furajelor și Îngrijirii 
animalelor.

Cooperatorii au aprobat 
factie și prevederile vizînd 
veniturilor din sectoarele industrials 
pentru care există în comună im
portante rezerve de materie primă. 
Astfel, șe va Înființa o secție da 
împletituri din nuiele, care va spori 
înzecit veniturile pe care cooperativa 
le obținea pînă acum doar din vîn- 
zarea acestora fără a fi prelucrate. 
In acest scop. 15—20 cooperatori vor 
fi calificați în județul Arad în me
seria de împletitor.

Adunarea generală 
agricole a dezbătut 
gospodărește căile și 
tru creșterea producției vegetale și 
animale. în lumina programului do 
măsuri adoptat, completat cu pro
punerile făcute In cadrul adunării, 
cooperatorii și mecanizatorii acțio
nează încă din aceste zile pentru a 
pune baze puternice producției din 
anul 1977.

Octav GRUMEZA 
corespondentul

baza furajeră, 
la faptul că o 
strînse cu trudă 
degradează din 

între-

atente a
cu satis- 
creșterea

a cooperativei 
cu răspundere, 
mijloacele pen-

„Scinteir

consulta-se Înscrie, fără Îndoială, și 
rea oamenilor.

S-a ajuns, între altele, la 
ca propunerile, indiferent din partea 
cui vin, dacă sînt valoroase, să 
devină, cu toate, măsuri de îndepli
nire a planurilor de producție idacă 
sînt propuneri privind mai buna Or
ganizare a munc'i. inovații, raționa
lizări etc,) sau să îmbogățească pla
nul muncii politice (dacă vizează 
activitatea organizațiilor de partid).

Totodată, s-a alcătuit un inven
tar conținînd 21 de domenii prin
cipale — economice, de partid etc. — 
cărora li se circumscriu, de regulă, 
propunerile oamenilor. Si în acest 
caz, apelul la ajutorul calculatoru
lui echivalează cu folosirea unul 
instrument care ușurează munca. 
Prezenta lui nu înlocuiește activi
tatea politică sau tehnico-admî- 
nistrativă. dar ajută la o cuprin
dere mai largă a problemelor, la o 
urmărire mai atentă, detaliată a tor, 
sporește mult operativitatea.

Pentru a putea utiliza acest mijloc 
tehnic, tuturor celor 21 de domenii li 
s-a stabilit un simbol (o formulă 
prescurtată), așa incit propunerile 
trec inițial printr-o fază de codifi
care. după care calculatorul le gru
pează pe specific. Iar la fiecare S 
ale lunii, tuturor factorilor respon
sabili li se remite cite o listă com
pletă a obiectivelor din luna care a 
început, precum și o listă a ne- 
reallzărilor pe luna precedentă, care 
se adaugă la planul in curs. Pe baza 
datelor furnizate de calculator se or
ganizează analize speciale consacrate 
modului în care se traduc în fapt 
planurile șl propunerile.

Fără îndoială că și datorită acestui 
mod de a lucra. întreprinderea 
„Electroaparataj" a terminat cinci
nalul trecut ureînd de pe locul 17 
în sector pe locul de fruntașă pe ra
mură, în 1976 obținînd de asemenea 
succese deosebite.

Firește, se poate face observația că 
nu în toate întreprinderile există 
încă asemenea mijloace tehnice mo
derne. Astăzi însă numărul celor 
care le posedă și au trecut la 
utilizarea lor și pentru condu
cerea activității politico-educative 
este destul de mare. Fapt pen
tru care și considerăm necesar 
să ne referim aici la această ex
periență. Cu adevărat important 
însă este ca — indiferent de exis
tența sau inexistența încă a unor a- 
semenea mijloace — organizațiile de 
partid să conceapă șl să conducă 
bine activitatea de consultare a oa
menilor. de urmărire a îndeplinirii 
propunerilor lor. Și. cum am văzut, 
printr-o gindire bună, printr-o ac«- 
țiune bună — se poate 1

co icluzia

Eugen FLORESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A FĂCUT IERI
;______ w <1

O VIZITĂ DE LUCRU LA CRAIOVA

in timpul vizitei la întreprinderea „Electroputere"

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII 
DE UTILAJ GREU

fUrmare din pag. I)
de fabricație, coeficientul de utili
zare a metalului .<ă depășească 85 
la sută și, concorritent, să se con
tinue acțiunea Se reducere a 
greutății produsehr, precum și de 
diminuare a imwrturilor, prin

IA ÎNTREPRINDEREA 
ELECTRO PUT ERE“

în aceeași atmsferă de lucru 
s-a desfășurat viita la „Electropu
tere", unde au ist studiate posi
bilitățile și măștile ce se impun 
pentru ridicareaactivității acestei 
importante unitii industriale la 
nivelul cerinter și exigențelor 
cincinalului reVuției tehnico-ști- 
ințifice, ale pro&sului neîntrerupt 
al economiei n am ale.

La început a uit loc un scurt 
popas la expozh organizată în 
una din halele îreprinderii, care 
ilustrează,' în mo grăitor, prin 
diagrame și afice, printr-o 
gamă largă de mini și agregate, 
preocupările și reizările unității 
craiovene, ale intutului de cer
cetări și proiectărie aici pe linia 
diversificării și tHernizării pro
ducției, creșterii adului de in
tegrare a fabricat, scăderii im
porturilor, îmbunățirii calității 
produselor.

Vizita a continui în cîteva fa
brici și secții de hă ale între
prinderii. Cu acestrilej, gazdele 
au informat desprprodusele de 
tot mai mare conexitate reali
zate la „Electroputț" în ultimul 
timp. în acest cat se relevă 
atenția deosebită pe re colectivul 
craiovean o acordă iducerii con

conceperea și realizarea de noi 
agregate și piese de schimb.

Factorii de răspundere din Între
prindere se angajează să îndepli
nească exemplar indicațiile pri
mite, să realizeze tn cele mai bune 
condiții sarcinile ce le revin pe 
anul 1977.

sumului de metal. Au fost prezen
tate rezultatele obținute prjn înlo
cuirea cuprului cu aluminiul la 
confecționarea bobinelor unor 
transformatoare.

Apreciind ca bune aceste reali
zări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat ca specialiștii și 
muncitorii de la „Electroputere" 
să persevereze pe linia reducerii 
consumurilor de metal. Secreta
rul general al partidului a in
sistat, de asemenea, asupra ne
cesității intensificării acțiunii de 
diversificare a producției, de asi
milare a unor noi produse și teh
nologii, asupra folosirii mai depli
ne a utilajelor și spațiilor existente, 
a potențialului tehnic și uman. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere, 
totodată, antrenarea specialiștilor și 
de la alte unități constructoare de 
mașini în rezolvarea unor pro
bleme complexe, de mecanică fină.

La încheierea vizitei, colectivul 
de la „Electroputere" s-a angajat 
să-și mobilizeze energiile, întrea
ga capacitate de muncă, în ve
derea transpunerii neîntîrziate în 
viață a indicațiilor secretarului 
general al partidului, realizării in
tegrale a marilor sarcini ce-i revirț 
în acest an, în actualul cincinal.

Vizita de lucru continuă la între
prinderea de utilaj greu, unitate 
concepută la indicația secretarului 
general al partidului, unde se reali
zează în acest an un mare volum 
de investiții. Conducerea șantieru
lui, ministrul de resort informează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
în ridicarea acestei adevărate plat
forme a industriei construcțiilor de 
mașini s-a ținut seama de reco
mandările făcute cu prilejul vizitei 
precedente privind sporirea efi
cienței investițiilor, folosirea mai 
bună a terenului, amplasarea judi
cioasă a unităților componente, fo
losirea suprafețelor construite. Tot
odată, se subliniază că, potrivit 
sarcinii trasate, noua întreprindere 
se dotează cu utilaje moderne de 
înaltă tehnicitate, care să permită 
realizarea unor mașini-unelte, li
nii automate, agregate de înaltă 
complexitate pentru laminoare, fa
brici de hîrtie, de cauciuc și pen
tru alte sectoare ale economiei. La 
ora actuală, cea mai mare parte a 
impunătoarei construcții este ridi
cată. Au fost luate măsuri pentru 
desfășurarea în bune condiții a 
lucrărilor de montaj.

Potrivit indicațiilor secretarului 
general al partidului, constructorii 
au avut în vedere folosirea unor 
soluții eficiente, realizarea de aco
perișuri ușoare și ieftine. Con
structorii și montorii dau asigu
rări că pînă la finelb lunii vor în
cheia lucrările de construcție me
talică a halelor, vor începe mon
tajul primelor utilaje.

LA STAȚIA-PILOT 
PENTRU REALIZAREA 

DE APARTAMENTE 
DIN ELEMENTE SPAȚIALE 

PREFABRICATE DIN BETON
Ultimul obiectiv al vizitei de lu

cru l-a constituit statia-pilot pen
tru realizarea de apartamente din 
elemente spațiale prefabricate din 
beton, unitate a întreprinderii de 
specialitate din Craiova. Aici, mi
nistrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, specia
liștii prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un nou procedeu de con
strucție a locuințelor — aplicat 
pentru prima oară în țară — care 
asigură realizarea în întreprindere 
de apartamente finisate, prevăzute 
cu uși, ferestre, instalații sanitare, 
electrice etc., gata pentru a fi mon
tate de constructori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Iuînd cunoștință de această reali
zare, cere conducerii ministerului 
de resort ca procedeul folosit să 
fie perfecționat, să se asigure un 
grad înalt de mecanizare a lucră
rilor, să se folosească mai eficient 
mîna de lucru.

— Chiar dacă este vorba de o 
stație-pilot — indică tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — aceasta tre
buie să fie prevăzută de la început 
cu o tehnologie modernă, de mare 
productivitate, cu o mecanizare 
complexă a operațiilor, care să a- 
sigure realizarea în cele mai bune 
condiții a tuturor lucrărilor, inclu
siv finisajul, consumuri reduse de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere conducerii șantierului să fie 
aplicate în continuare măsuri efi
ciente. care să asigure un ritm sus
ținut al lucrărilor de montaj, în 
așa fel tncît din acest an să fie 
realizate și primele produse ale 
întreprinderii. Secretarul general 
al partidului cere ca importantul 
spațiu construit aici să fie folosit 
cît mai eficient printr-o amplasare 
științifică a tuturor mașinilor și 
agregatelor. în același timp, a re
comandat edililor orașului ca în 
apropierea unității să fie construi
te blocuri de locuințe și unități co
merciale pentru muncitorii și teh
nicienii întreprinderii de utilaj 
greu.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat constructorilor și 
montorilor succes în realizarea a- 
cestei importante investiții, în în
deplinirea sarcinilor și angaja
mentelor luate.

Coloana de mașini. se îndreaptă 
apoi spre partea de vest a Craio- 
vei. Pe întrfegul traseu sînt pre- 
zenți mii și mii de oameni ai 
muncii, locuitori ai orașului, băr
bați și femei, tineri și vîrstnicl. 
într-un singur gînd, într-o singură 
simțire, ei scandează numele se
cretarului general al partidului, îl 
fac o caldă manifestație de simpa
tie. Cu gesturi prietenești, tovară
șul Nicolae Ceaușescu răspunde 
aclamațiilor și manifestărilor pline 
de dragoste ale populației Cra- 
iovei.

La întreprinderea de tractoare șl mașini agricole

materiale. Secretarul general al 
partidului recomandă în acest sens 
specialiștilor să definitiveze și să 
realizeze o unitate de producție 
care să răspundă integral acestor 
cerințe, să asigure o înaltă produc
tivitate și,eficiență pe șantierele de 
construcții de locuințe;

Vizita' de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în întreprinderi 
și pe șantiere craiovene a fost fi
nalizată printr-o serie de măsuri 
concrete, eficace, de natură să con
tribuie la reducerea în continuare 
a consumurilor de materiale șl ma
terii prime, Ia sporirea susținută a 
productivității muncii și la organi
zarea pe baze științifice a produc
ției, la asigurarea condițiilor pen
tru darea în funcțiune, la vreme 
și. la parametrii proiectați, a vii
toarelor obiective industriale, la în
deplinirea sarcinilor pe acest an, 
pe întregul cincinal.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întpnpinat cu sim
țăminte de profundă, dragoste și 
stimă de oamenii muncii craioveni, 
care și-au exprimat bucuria și sa
tisfacția de a-i asculta îndemnurile 
mobilizatoare, de a-i putea ura, la 
acest început de an, sănătate, mul
tă putere de muncă și viață lungă, 
spre binele țării și fericirea între
gului nostru popor.

Temduri pentru urările
A trecut puțină vn> de cînd 

am ridicat paharul ca | ne facem 
urări. Urările noastre intru noul 
an au fost concrete, ețe. Pentru 
că știm ce va însemnientru noi 
1977. „La mulți ani ! —l-am spus 
la miezul nopții. Anul i vine să 
ne aducă bucurie și belșțn casă !‘.‘ 
Mai puțin decît oricînd ț aceasta 
o urare ; și mai mult dt oricînd 
este o previziune. Peni că. din 
prevederile planului, cinci, ca și 
din documente de partid de stat 
din ultimele luni știm ciiul 1977 
va fi pentru munca noastrtai spor
nic, pentru viața noastră! bogat.

Practic :
în noaptea cînd /ie- făcut 

urări, am privit pe reastră 
spectacolul nocturn unic car
tierelor cu blocuri noi și toate 
ferestrele luminate, ca o ligă dar 
pămînteană cale lactee.triunde 
ne-am afla, ar fi greu să desco
perim. măcar într-o geană' zării, 
un asemenea spectacol, Pu că 
trăim în orașe noi. Foarte n din
tre cei care nu s-au aflttunci 
sau nu au venit la revel din- 
tr-un apartament nou și-a,ut.ut 
spune cu certitudine, atunci, mie
zul nopții, „La multi ani casă 
nouă !“. Pentru că, la cumpăani- 
lor 1977—1978, vor întinde n de 
revelion în casă nouă. în casouă, 
construită din fondurile statu.sau 
din fondurile populației cu sinul 
statului în credite si execuțifor 
fi mulți. foarte mulți : popult ți
nui oraș cu peste 600 000 de lotri. 
Asta ca să socotim numai pe vii 
locatari ai celor 192 000 de aparto- 
te noi prevăzute a se construi 
cest an. cu 40 000 mai multe it 
erau stabilite inițial, pentru 19'n 
planul cincinal. Noi știm însă <■) 
toamna trecută, la indicația - 
ducerii partidului, a secretai 
general, a fost inițiată. în 
tă tara, o amplă acțiune de re 
siderare a activității în dome 
proiectării și construcțiilor. în se 

reducerii consumurilor de materiale 
și al costurilor. Așa îneît să scadă, 
cu cel puțin 30 la sută, costul lucră
rilor de construcții-montaj. Rezervele 
astfel obținute se vor transforma, ne
îndoios, chiar in cursul anului 1977, 
în noi cartiere de locuințe... De lo
cuințe care vor fi — așa cum a in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
mai spațioase, mai confortabile, măi 
moderne. Să mai adăugăm și pe vii
torii locatari — 73 000 — ai noilor 
cămine pentru nefamiliști. Imagina
rul nostru oraș (imaginar și cu toate 
astea concret pentru că temeliile lui 
s-au și turnat) va avea, prin urmare, 
un și mai mare număr de locuitori. 
De peste trei ori cît actualul Cluj- 
Napoca — 222 429 de locuitori sau 
aproape cît Iași, Timișoara, Brașov, 
Cluj-Napoca la un loc.

într-un an se naște acum în Ro
mânia, pentru oamenii ei și din pri
nosul muncii lor. un oraș cît patru 
dintre marile ei orașe. Merită să ri
dicăm paharul pentru un asemenea 
oraș. Și pentru un asemenea an. De 
aceea ne-am spus „La mulți... ase
menea ani !“

„La mulți ani cu bucurie și belșug 
în casă !“ ne-am spus ridicînd pa
harul și gîndindu-ne că urarea 
aceasta este, și din alt punct de ve
dere, o previziune concretă. Pentru că 
anul 1977 este anul în care se va 
trece la majorarea treptată a retri
buției tarifare în cincinalul prezent. 
Retribuția medie nominală lunară va 
ajunge la 2 094 lei, cu 6,3 la sută mai 
mare decît realizările preliminate pe 
anul 1976.

La scara întregii națiuni, creșterea 
aceasta reprezintă un pas Important, 
în orașul acela nou despre care am 
vorbit, acele sute de mii de noi lo
cuințe vor fi mai modeme și mai 
confortabile nu numai prin felul în 
care au fost concepute, construite, 
finisate. Dar și prin dotarea lor. prin 
caracterul întregului ansamblu de 
obiecte menite să creeze ambianța 

casnică. Să ne amintim' că doar in 
urmă cu citeva săptămini secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vizitat o expo
ziție de produse ale industriei de 
mobilier. Cerința pe care le-a adre
sat-o proiectanților și constructorilor 
de mobilă a fost tocmai aceea de a 
moderniza aceste produse. De a le 
moderniza în sensul creșterii posibi
lităților' de confort pe care le oferă, 
în condițiile locuințelor noastre noi 
și ale dezvoltării vieții noastre so
ciale. în locuințele noastre își vor face 
loc, prin urmare, într-o mai mare 
măsură, bunul gust și spiritul practic 
chiar prin intermediul obiectelor pe 
care Ie vom cumpăra și care vor fi 
mai frumoase, mai funcționale, mai 
ingenioase, în consens cu întregul 
efort pe care îl face poporul nostru 
pentru a-și oferi o viață mai fru
moasă.

„La mulți ani, cu bucurie și bel
șug pe masă !“ ne-am spus ridicind 
cupele pline pentru a întîmpina anul 
1977. Nici urarea aceasta n-a fost 
numai o urare, ci, mai mult decît în 
alți ani, îndemnul de a lua în -con
siderare o realitate pe care ne-o va 
oferi anul în care am pășit. Apro
vizionarea populației cu pro
duse alimentare va înregistra 
creșteri importante fată- de 1976, 
Și nu este vorba numai despre 
creșterile prevăzute prin planul cin- 
cținal (în 1980 eu 48 la sută mai mult 
decît în 1975), ci și de creșteri supli
mentare hotărite prin Programul pri
vind aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe trimestrul IV 
1976 și semestrul I 1977. aprobat de 
plenara din noiembrie 1976 a C.C. 
al P.C.R.

„La multi ani cu bucurie !“ ne-am 
urat în noaptea de revelion ridicînd 
paharul pentru tot ce va aduce în 
casele noastre anul pe care tocmai 
l-am început.

...Tot mai mulți dintre cei care s-au 
născut și au crescut în casele noastre

noastre
își clădesc rosturi temeinice în viață. 
1977, de exemplu, va fi anul care, 
pentru 315 000 tineri, va rămîne ca 
bornă de început într-o viată închi
nată bucuriilor muncii. Adică tot 
atiția muncitori calificați (pregătiți 
prin cursuri de calificare și de spe
cializare postliceeală, în învățămîntul 
profesional tehnic și liceeal) vor in
tra în producție. Clasa muncitoare va 
primi în rîndurile ei puternice un 
nou și viguros eșalon. 315 000 vor 
ocupa astfel locurile de muncă ivite 
prin intrarea în funcțiune în 1977 a 
550 de noi capacități de producție 
mai importante. Noi locuri de mun
că, noi surse de venit pentru popu
lație. Și noi premise ale creșterilor 
viitoare.

315 000 își încep munca în 1977. 
Alte sute de mii ■ încep, în 1977, să 
muncească mai puține ore pe săptă- 
mînă. Săptămîna redusă de lucru în
cepe, parțial, din anul la a cărui 
masă ne-am așezat in noaptea de 
revelion.

Rostind „La mulți ani 1977 !", pen
tru care binefaceri a mai închinat 
poporul nostru ? Desigur, pentru 
noile construcții social-culturale : 
spitale, policlinici, creșe, grădinițe, 
școli, dispensare. Noi case de cultură 
și cinematografe, noi stadioane și 
parcuri. Apoi acțiuni social-culturale 
(59,9 miliarde lei)...

Am închinat de multe ori în noap
tea Anului nou. Pentru că multe sînt 
și motivele care ne-au îndemnat s-o 
facem. Anul nou a venit, ca 
Moș Gerilă, încărcat de da
ruri. Pentru fiecare în parte. Și pen
tru întregul nostru popor în întregul 
său. în minunatul său întreg. Sint, 
de fapt, binefacerile hărniciei și is
cusinței cu care realizăm, punct cu 
punct, hotărîrile Congresului al 
XT-lea al partidului. Programul 
grandios și însuflețitor de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste.

Mihai CARANF1L

Din primele zile ale noului an

MUJVCÂ AVÎNTATĂ
(Urmare din pag. I)

„Să lucrăm o zi pe lună 
cu acrilonitril economisit". 
Pe platforma marelui Combinat de 
fire și fibre sintetice Săvinești, în 
zilele ce au trecut din acest an au 
fost realizate suplimentar 48 tone de 
fire și fibre sintetice, în condițiile în 
care fiecare chimist acționează cu 
hotărîre pentru traducerea in viață 
a obiectivelor propriei inițiative mun
citorești a colectivului de aici, inti
tulată sugestiv „Să lucrăm o zi pe 
lună cu acrilonitril economisit". A- 
ceasta înseamnă că. practic, aproape 
întreaga producție propusă a se reali
za peste plan în 1977 se va obține 
pe seama economisirii materiilor pri
me și materialelor. Preocuparea chi- 
miștilor din Săvinești pentru reali
zarea. încă din primele zile ale nou
lui an, a unor însemnate sporuri de 
producție este dublată și de efortu
rile menite să finalizeze lucrările la 
o instalație de concepție proprie, 
care va face posibil ca începînd din 
1977 să fie recuperate și readuse în 
circuitul productiv tot ceea ce pînă 
acum se numea deșeuri. (Ion Ma
nea).

La Reșița : motorul die
sel de 1 250 CP cu numă
rul 1 000. Prima zi de muncă din 
cel de-al doilea an al actualului 
cincinal a avut o semnificație deose
bită pentru constructorii de mașini 
din Reșița : începerea montajului la 
motorul diesel de 1 250 CP cu nr. de 
fabricație 1000. De remarcat este 
faptul că miile de constructori de 
mașini din cea mai veche vatră a 
metalurgiei românești se străduiesc 

să dea produse de calitate superioa
ră, comparabile ca performanțe teh- 
nico-funcționale cu cele mai bune 
realizate pe plan mondial. (Nicolae 
Cătană).

Sondorii Trustului petro
lului din Pitești, care desfășoară 
o rodnică activitate în perimetrele 
exploatărilor petroliere de pe raza 
județelor Argeș, Olt, Vîlcea și Dîm
bovița, au obținut, în primele două 
zile ale celui de-al doilea an al ac
tualului cincinal, importante succese 
în muncă. Astfel, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din cadrul sectorului 
de extracție au produs și livrat eco
nomiei naționale, peste sarcinile de 
plan ce le-au revenit, 40 tone etan, 
20 tone gazolină, 200 000 mc gaze de 
sondă utilizabile. în aceeași perioadă, 
lucrătorii sectorului de foraj au să
pat, suplimentar, 400 metri liniari și 
au demarat lucrările de forare la 
primele două sonde de mare adînci- 
me din planul pe 1977. (Agerpres).

Producția fizică — reali
zată din primele schimburi. 
Tînărul colectiv al întreprinderii de 
materiale izolatoare de pe platforma 
industrială Vaslui-Rediu, din orașul 
de reședință a județului, â început 
cel de-al doilea an al cincinalului 
cu rezultate promițătoare. în primele 
schimburi de lucru ale noului an a 
fost obținută întreaga gamă de pro
duse stabilită : circa 100 000 m p car
ton bitumat, 100 tone carton celulo
zic, 100 tone vată și produse din 
vată minerală, trei tone polistiren 
expandat și alte materiale termo și 

hidroizolatoare atit de necesare șan
tierelor țării. (Crăciun Lăluci).

Succesele minerilor.Pen- 
tru minerii de la exploatările car
bonifere unde activitatea nu s-a în
trerupt nici o clipă, primele zile ale 
lunii ianuarie au coincis cu cele din
ții succese înscrise în cronica între
cerii socialiste pe anul 1977. Cu cele 
mai bune rezultate se prezintă acum, 
la început de an, colectivele de la 
Motru și Rovinari, care au extras 
peste sarcinile de plan la zi aproape 
6 000 și, respectiv, 5 200 tone cărbune 
energetic. Depășiri însemnate ale 
prevederilor de plan au înregistrat 
și minerii de la Căpeni — 4 000 tone, 
precum și cei de la Combinatul căr
bunelui Ploiești șl întreprinderile mi
niere Sălaj și Cîmpulung. (Agerpres).

Suplimentar - produse 
utile economiei naționale. 
Folosirea cu randament sporit a în
tregului potențial tehnic și uman a 
permis colectivelor unităților cu „fpe 
continuu" din județele Prahova, Bu
zău și Dîmbovița să consemneze, la 
finele primelor trei zile ale noului 
an, o producție suplimentară ce de
pășește 12 milioane lei. Economiei 
naționale i-au fost furnizate astfel, 
în plus, importante cantități de țiței 
și derivate din acesta, oțeluri și la
minate, cărbune, energie electrică, 
materiale de construcție și alte pro
duse. Se remarcă prin rezultate me
ritorii petroliștii din schele și rafi
nării, petrochimiștii de la Brazi și 
Teleajen, siderurgiștii tîrgovlșteni, 
minerii de la Filipeștii de Pădure, 
energeticienii de la Brazi și Doi- 
cești, cimentiștii de la Fieni șl Co
marnic.
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Munca și creațiaACORDURI LA „CÎNTAREA ROMÂNIEI
ln cadrul dezbaterilor care au loc in paginile ziarului nostru privind 

felul în care se desfășoară, in etapa de masă, marea competiție a mun
cii și a creafiei, Festivalul național Cîntarea României, modalitățile de 
participare a creatorilor la festival și măsura in care artiștii profesio
niști sprijină, in eforturile lor, colectivele de artiști amatori 
prinderi, cluburi și așezăminte de cultură, „Scinteia" a inițiat 
ale cărei prime expresii le redăm in cele ce urmează.

din intre- 
o anchetă

Constantin SIRBU 
președintele 
consiliului de conducere 
al Casei de culturâ 
a sindicatelor din Alba lulla

Ne-am mutat de puțină vreme în
tr-o modernă casă de cultură. Con
dițiile de care dispunem, expresie a 
grijii cu care partidul și statul nostru 
Stimulează participarea oamenilor 
muncii la artă și cultură, promo
vează arta de amatori, sînt acum cu 
adevărat pe măsura însuflețirii și 
talentului celor care urcă pe scenă, 
fruntași în muncă la „Refractara", 
„Porțelanul", „Ardeleana", unități 
Industriale fruntașe în îndeplinirea 
înainte de termen a planului do 
producție. Ele ne obligă să mun
cim cu mai multă pasiune și 
sîrguință pentru ca formațiile noas
tre artistice să fie fruntașe în cadrul 
Festivalului „Cîntarea României". O 
parte dintre aceste formații ar
tistice — orchestra semisimfonică, 
formația , de dans tematic, grupul 
vocal,'ansamblul de dansuri popu
lare, taraful — s-au și întîlnit cu 
publicul, cu prilejul 
inaugural al noului edificiu. Alte 
formații — cea de teatru, recitatorii 
— se pregătesc intens. Peste cîteva 
zile își vor- începe activitatea 
cenaclul literar și cercurile de artă 
plastică, balet etc. Ne vom strădui 
să găsim modalități cit mai efi
ciente pentru a atrage Ia activitatea 
cultural-artistică tot mai mulți frun
tași în muncă din unitățile econo
mice ale orașului, a le stimula ap
titudinile și capacitatea de creație 
artistică, încadrîndu-i în această 
amplă eîntare a muncii și creației.

spectacolului

Silvia POPOVICI
ortletâ,
Teatrul Național București

Cum bine știm — pe o durată 
mică de timp — viața spirituală a 
omului sau a unei colectivități umane 
nu poate cunoaște salturi spectacu
loase. Modificările din conștiință sînt 
mai lente, mai puțin și greu „vizi
bile", mai subtile. Progresul — in 
acest domeniu — se relevă încet, 
„cu vremea". Și totuși, cadrul ge
neros al „Cîntării României" a Ji în
ceput să dea roade. Evoluția, pe 
aceleași scene, a actorilor profesio
niști și a amatorilor, prezența artiș
tilor în spectacolele oamenilor mun
cii, vizitele mai frecvente și mai sis
tematice în uzine, școli, în sate — 
la locurile de producție și calificare, 
dialogurile purtate cu oamenii muncii 
cu privire la conținutul și formele 
artei scenice — nu puteau rămîrfe 
fără ecou. Toate aceste manifestări 
au creat condiții și mai priel
nice — simțim aceasta în discuțiile 
noastre și în timpul spectacolelor 
noastre, din felul ln care „respiră" 
sala — pentru ca arta să devină, 
din ce în ce mai mult, o emanație 
și un bun al maselor largi de oameni 
ai muncii.

Asistăm, desigur, și la o influen
țare a modalităților, a formelor ar
tistice. Dar esențiale mi se par deo
camdată contactul uman și efectul 
acestei noi, intense comunicări asu
pra substanței artei profesioniste (a 
felului în care concepem repertoriile, 
gîndim rolurile, relevăm mesajul pie-

la fel daselor jucate). După cum 
esențială mi se pare influența noas
tră asupra activității artistice a oa
menilor muncii — înțeleasă nemi
metic, ci ca un mod de exprimare 
plenară a personalității lor.

Climatul de „întrecere", opera de 
selectare riguroasă, identificare și 
promovare, pe scară națională, a ce
lor mai bune realizări din această 
„olimpiadă" a culturii care este 
„Cîntarea României" va răscoli con
științele și simțirea oamenilor și va 
stimula, sînt convinsă, crearea unor 
noi valori spirituale, descoperirea 
unor valori artistice și a unor ta
lente necunoscute.

Ne-am bucurat să observăm ln 
timpul repetițiilor pentru spectacole 
comune că pentru cei mai mulți 
dintre participanții la „Cîntarea Ro
mâniei" practica și frecventarea ar
tei sînt o necesitate, că ea le rotun
jește și împlinește existența, îi sen-

(100 de ani de la dobîndirea inde
pendenței, 70 de ani de la răscoalele 
țărănești din 1907, 60 de ani de la 
luptele de la Mărășești și 30 de ani 
de la proclamarea Republicii) am 
realizat mal multe lucrări — cantate, 
poeme, cîntece patriotice — destinate 
corurilor de amatori și celor pro
fesioniste.

Citez în prim loc cantata „Inde
pendența" — pe versurile poetului 
Vlaicu Bârna. Concepută în trei părți, 
pentru cor mixt și orchestră, lucra
rea redă acele momente de suferință, 
dar și de luptă ale poporului nostru, 
credința nestrămutată în izbînda vio- 
torieî, visul de secole pentru inde
pendență națională și socială, pentru 
o viață mai bună. Finalul cantatei 
transfigurează aspecte ale spirituali
tății noastre contemporane, realiză
rile oamenilor muncii din țara 
noastră.

O altă lucrare care se referă la 
momentul independenței, glorificînd, 
într-o formă simplă, emoționantă, 
faptele de eroism ale dorobanților 
este poemul-cantată „Odă ostași
lor români", pe versurile clasi
cului nostru Vasile Alecsandrl. Lu
crarea a fost solicitată de către Ra-

ANCHETA „SCÎNTEII"
sibilizează, li face, de fapt, mal apți, 
mai viguroși pentru muncă, le dez
voltă resursele de „creație11 în mun
că, în profesia pe care o au.

Constantin SAVA
operator chimist
la întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice lași

Sînt unul din cei 13 membri al 
brigăzii artistice „Moldoplast" a în
treprinderii de prelucrare a maselor 
plastice Iași. La fel cu ceilalți colegi 
„artiști", sînt fruntaș în producție — 
nu o spun eu, ci gazeta de perete, 
care ne-a publicat de mai multe cri 
fotografiile. Tot împreună cu ei re
cit și cînt, ajut la alcătuirea textelor 
brigăzii. Este o muncă dificilă, dar 
frumoasă, să selectezi faptele cele 
mai semnificative din viața și acti
vitatea colectivului tău de muncă, 
pe care apoi să le redai într-o formă 
artistică vie, interesantă, atractivă. 
La finalizarea artistică a textului ne 
ajută actorul Vasiliu de la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri". Bri
gada noastră artistică a participat, în 
anul 1976, cu textul „Moldoplast — 
mîndria noastră", la concursul „Re
torta de argint", organizat de Minis
terul Industriei Chimice, situîndu-sa 
în toate etapele și în finală pe lo
cul I. Doi membri ai brigăzii — San
du Alexandru și Radu Atanase — au 
luat premiul I la concursuri ale re
citatorilor de poezie patriotică. în 
prezent, brigada noastră artistică este 
preocupată de realizarea unui text 
nou, inspirat din preocupările cu
rente ale întreprinderii pentru reali
zarea cu bune rezultate a cincinalu
lui revoluției științifico-tehnice. cu 
care să participăm onorabil la Fes
tivalul național „Cîntarea României".

dloteleviziunea română șl este reali
zată pentru cor mixt, solo bariton șl 
orchestră.

Avînd în vedere Importanța Fes
tivalului național al educației poli
tice și culturii socialiste 
României" am creat o 
cîntece destinate corurilor 
teri de la orașe și sate.

Dintre acestea aș aminti 
României", pe versurile 
Traian Iancu, „Patrie română" și 
„Partidul marii biruinți", pe versu
rile lui Nicolae Dumbravă, „Gloria 
patriei", pe versurile lui loan Mei- 
țoiu, precum și cintecele „România, 
țară de eroi" și „Plai de cîntec și de 
dor", pe versurile lui Mircea Block. 
De asemenea, în momentul de față 
lucrez la două lucrări corale solici
tate de corul feminin al Casei de 
cultură din Vișeul de Sus și de corul 
mixt al căminului cultural din Bră- 
nești-Dimbovița.

„Cîntarea 
serie de 
de ama-

.Cîntarea 
poetului

Mihai D1M1U
conferențiar universitar, 
Institutul de artâ teatralii 
șl cinematografica

Săptămînal, am două 
tindere, de regenerare 
una, ca toată lumea, la 
tămînii. O a doua — în mijlocul el. 
E un fel de week-end care nu e 
week-end. Iau un tren de după- 
amiază, după un ceas respir aerul 
tare al Văii Prahovei ; dar cel mai 
mult mă întremează nu aerul, ci at
mosfera, atmosfera de lucru de la 
Casa de eultură din Cîmpina : sînt 
două duzini de oameni, cei mai mulți 
muncitori și tehnicieni care, la ca
pătul unei zile în care au creat bu
nuri materiale, vin să creeze bunuri 
spirituale. La rafinărie sau la turnă
torie au prelucrat opt ore țițeiul sau 
fonta, iar acum, deveniți subiect și 
obiect totodată, acționează asupra lor 
înșiși. Adică asupra celui mai rafi
nat fluid și a celui 
conștiința.

E o formație cu 
să lucrez din 1968. . __
simplă echipă a unei case de cultură 
a devenit teatru popular, și-a 
constituit o tradiție și, din această 
stagiune, s-a statornicit acolo un 
centru-pilot de cercetare a artei tea
trale de amatori, cu cursuri teoretice 
îmbinate aplicațiilor practice. Tea
trul și-a stabilit un profil, po
trivit năzuințelor lui și specifi
cului acelui oraș industrial : teatru 
politic. Am montat acolo un aseme
nea spectacol pe un text de M. Sto- 
ian, urmează un altul rememorindu-t 
pe 1907 în locurile prahovene și, în 
cadrul „Cîntăril României", un spec
tacol închinat dobindirii independen
ței.

în măsura timpului, ajut activita
tea teatrală de amatori de la Tîrgo- 
viște, de la Alexandria... Nimic nu 
il poate regenera pe un profesionist 
mai mult decît infuzia de entuziasm, 
de elan pur, de muncă neobosită a 
amatorilor. „Cîntarea României" e un 
prilej de vitalizatoare efervescență și 
pentru artistul amator, și pentru pro
fesionist.

București 
zile de des- 
a forțelor ; 

sfîrșitul săp-

mai nobil metal t
care am inceput 
Treptat, de la o

Mircea NEAGU 
compozitor, 
șeful sectorului muzical 
al Institutului de etnologie 
și dialectologie București

în cinstea marilor evenimente
torice care vor avea ’oc în anul 1977

is-

SCRISORI Șl RĂSPUNSURI
• •

Un apel 
recepționat 

prompt
A trecut puțină vre

me de cînd un grup 
de 8 locuitori din Rîm- 
nicu Vilcea scria 
„Scinteii" : „Avem în 
orașul nostru foarte • 
multe magazine ; nu 
au fost niciodată atî- 
tea produse alimenta
re la dispoziția oame
nilor muncii ca acum, 
sub regimul nostru. 
Dar pentru miile de 
suferinzi nu găsești 
nimic dietetic, la nici 
un magazin alimen
tar". Acest apel a fost 
prompt recepționat de 
către Consiliul popu
lar al județului Vilcea, 
căruia redacția i-a a- 
dresat scrisoarea spre 
soluționare. în răspun
sul său se arată că, 
intr-adevăr, in județ 
nu a existat un astfel 
de magazin specializat 
și nici raioane specia
le in cadrul magazine
lor, prin care să se 
desfacă produse ali
mentare dietetice. De 
altfel și cantitățile 
contractate cu furnizo
rii pînă in 1976 au 
fost mici. Analizindu- 
se insă cererea popu
lației, am ajuns la con
cluzia că în județul 
nostru aceasta este 
mult mai mare decît a 
oferit comerțul pînă in 
prezent și s-au luat 
măsurile corespunză
toare pentru ca și a- 
ceste produse să exis
te in cantități suficien
te și într-un sortiment 
cit mai variat, care să 
corespundă nevoilor de 
consum ale populației. 
Astfel, pentru anul 
1977 s-a contractat 
cantitatea de peste 107 
tone produse alimen
tare dietetice. în ur
mătoarea structură : 
mazăre — 20 tone, fa
sole — 30 tone, ghiveci 
— 10 tone, roșii in bu
lion — 30 tone, con
serve din fructe — 10 
tone, conserve din car
ne — 7 tone etc. 
asemenea, au fost lua
te măsuri de înființa
re. în trimestrul I 
1977. a unor raioane 
specializate pentru 
desfacerea produselor

dietetice în cadrul ma
gazinelor alimentare 
cu autoservire din mu
nicipiul Rm. Vilcea și 
din stațiunile balneare 
Călimănești, Olănești 
și Govora.

Toate acestea, îm
preună cu efectuarea 
unei reclame adecva
te. vor conduce la sa
tisfacerea cerințelor 
populației și cu aseme
nea produse.

împreună cu reziduuri
le menajere prin gră
dinile, curțile șl casele 
oamenilor, provocînd 
mari pagube materia
le. Situația s-a înrău- 

anului 
inițiati- 
popular 
efectuat 
de pă-

De

Grâdinile 
nu vor mai 

inundate
fi

tn urmă cu mai bine 
de 10 ani, se arăta in
tr-o sesizare trimisă 
redacției de mai mulți 
locuitori de pe strada 
Bistriței, orașul Dej, 
în apropierea gospodă
riilor noastre s-a con
struit un canal beto
nat deschis, pentru 
scurgerea apelor rezi
duale provenite de la 
unitățile industriale 
din apropiere (fabrica 
de mobilă, C.C.H., fa
brica de făină fura
jeră).

Prin construirea a- 
cestuia, s-a creat un 
dig artificial în calea 
apelor provenite din 
precipitații atmosferi
ce, provocînd dese i- 
nundații în grădinile 
noastre. Ei mai arătau 
că nemaifiind curățat 
și reparat de ani de 
zile, canalul s-a col- 
matat, degradat, cau- 
zind deversarea apelor

tățit în vara 
1976, cînd din 
va consiliului 
orășenesc s-a 
o umplutură 
mint înaltă de circa 
0,70 m pe latura ves
tică a spațiului, cre- 

• îndu-se astfel un lac 
artificial. Autorii pre
cizau că s-au adresat 
de mai multe ori dife
ritelor organe locale, 
dar nu s-a rezolvat ni
mic.

Comitetul municipal 
Dej al P.C.R. ne-a 
răspuns că Oficiul ju
dețean pentru îmbună
tățiri funciare Cluj 
a executat lucrări de 
redare in circuitul a- 
gricol a unor terenuri 
din această zonă și nu 
a făcut șanțuri pentru 
scurgerea apelor me
teorice. fapt ce duce la 
inundarea grădinilor 
cetățenilor din zonă. 
De aceea au fost lua
te măsuri pentru exe
cutarea unor șanțuri 
de scurgere a ape
lor meteorice, lucrare 
ce se execută de ofi
ciul de gospodărie co
munală și locativă 
din cadrul Consiliului 
popular municipal Dej; 
de asemenea, combi
natul de celuloză șl 
hîrtie a început decol- 
matarea canalului des
chis.

Petru ȘANDOR 
secretar al comitetului de partid 
de la platforma „Bdimâreana" 
a întreprinderii |udețene 
de Industrie localâ Maramureș

în cursul anului 1976 colectivul de 
muncă al platformei a contribuit, cu- 
o producție industrială globală supli
mentară in valoare de peste 17 mi
lioane lei și cu peste 30 milioane lei 
producție marfă, la realizarea cu 14 
zile Înainte de termen a planului 
anual de către industria județului. 
Am dat în funcțiune o nouă fabrică 
de mobilă, am introdus 
ție 45 de produse noi și 
prin autodotare, unele 
mare importanță pentru . 
producție al întreprinderii.

Acest rodnic bilanț, cu care 
prezentăm in competiția de muncă 
a Întregii țări, dă, credem, dreptul 
colectivului nostru să participe cu 
fruntea sus și la competiția de e- 
ducație și cultură socialistă — Festi
valul național „Cîntarea României".

La faza de masă avem Înscrise 
un ansamblu de cîntece și dansuri, 
o orchestră populară cu opt soliști 
vocali, o formație de dansuri, pre
cum și o brigadă artistică de agita
ție. Artiștii noștri amatori sînt per
manent în mijlocul tovarășilor lor 
de muncă. Pînă acum au dat trei 
spectacole 
muncă al 
continuare 
tistice și 
situate în 
județ. Evoluția lor este urmărită cu 
interes și susținută cu căldură, pen
tru că și în această întrecere ar
tistică este in joc onoarea între
prinderii noastre, a unui colectiv 
capabil să făurească nu numai 
bunuri materiale, dar și spirituale.

în fabrica- 
am realizat, 

utilaje 
procesul

de 
de

ne

în fața colectivului de 
platformei, urmînd ca în 
să ofere programe ar- 
secțiilor întreprinderilor 

diverse localități din

Traian CHEVERȘAN 
secretar adjunct al comitetului 
comunal de partid Șiria, 
ludețul Arad, 
directorul câmlnulul cultural

Aid, ln podgoria arădeană, ln 
comuna natală a Iul loan Slavici, 
loan Rusu-Șirianu, Emil Monția și 
a altor reprezentanți de seamă ai 
culturii noastre, trăiesc astăzi oameni 
harnici și buni gospodari, care știu 
să muncească cu spor pe ogoare, 
după cum se pricep să dea expresie 
artistică bucuriei de a trăi o viață 
prosperă, înfloritoare. S-ar putea da 
multe exemple în acest sens. Bună
oară, producția de peste 10 000 kilo
grame de struguri la hectar, ob
ținută într-una din unitățile agricole 
cooperatiste din raza comunei — 
producție record pe județ — recolta 
bună de porumb care ne-a depășit 
prevederile. Ia fel ca și cea de grîu, 
sînt, cred, suficiente argumente 
pentru a Ilustra hărnicia oame
nilor.

Dar, de-a lungul anilor, simțul 
de buni și pricepuțl gospodari, ce 
îi caracterizează pe consătenii mei, 
s-a împletit tot mai strîns și cu 
marea lor dragoste pentru cultură 
și artă. în cadrul căminului cultural 
avem un cor renumit, întemeiat 
acum 100 de ani de Învățătorul 
Nicolae Ștefu. Recent, în cadrul 
etapei de masă a Festivalului na
țional „Cîntarea României" am 
sărbătorit centenarul acestei forma
ții, care numără astăzi 100 de 
membri activi și este condusă de un 
sfert de veac de către inimosul di
rijor Dumitru Popovici. Repertorial 
bogat al corului prezentat și cu 
acest prilej, ca de altfel și reperto
riul celorlalte formații artistice ale 
căminului nostru cultural exprimă 
elocvent. în cîntec și vers, sentimen
tele de înaltă recunoștință pe care 
șirienii le nutresc față de partid, 
hotărirea ca în muncă și în activita
tea culturală să-și marcheze prezența 
prin fapte pe măsura priceperii și 
destoiniciei lor, îndeplinind plenar 
înaltele meniri educative ale Festi
valului național „Cîntarea României" 
— festival al muncii avîntate pentru 
înflorirea patriei noastre socialiste.

Concis,
I.G.C.L. Cîmpina ; în urma cercetărilor În

treprinse s-au confirmat in mare parte deficien
țele semnalate pe traseul Cîmpina—Cocorăști— 

a 
de 
de 
cu 
a-

la obiect

Capii. Au fost luate măsuri de suplimentare 
curselor aglomerate și de mărire a capacității 
transport prin introducerea unor autobuze 
mare capacitate. Scrisoarea a fost dezbătută 
tot personalul din exploatare, atrăgîndu-se 
tenția asupra respectării graficului de circulație.

Centrala construcții-montaj București : Situa
ția stației de betoane „Ecaterina Teodoroiu", sec
torul 7, a fost dată în studiu la secția proiectare 
a centralei pentru a se stabili măsuri eficiente 
de protecție a mediului înconjurător ; în conti
nuare se vor face intervenții la Consiliul popu
lar al municipiului București, pentru obținerea 
fondurilor necesare reamplasării stației în afara 
zonei de locuințe din municipiu.

Neculal ROȘCA

[FAPTUL
I DIVERS

Pentru sezonul alb
în ultimii ani, cooperația de 

consum din acest județ a 
construit și amenajat cîteva a- 
trăgătoare unități turistice, care 
atrag numeroși turiști români 
și străini. Printre acestea se 
numără și hanul din Praid, lo
calitate cunoscută pentru cali
tățile terapeutice ale salinei de 
aici ln tratamentul afecțiunilor 
respiratorii. Hanul Praid dis
pune de camere cu încălzire 
centrală, de un restaurant.

LA CLUJ-NAPOCA

în județul Harghita
Și ln pitoreasca stațiune 

montană Izvoru-Mureșului coo
perația de consum 
han cu 46 locuri în 
Încălzire centrală.

Pentru reținerea 
bucureștenii se pot 
genției de turism a 
de consum, deschisă zilnic în
tre orele 13100—17,00 în holul 
casei de bilete a Sălii Palatu
lui. Telefon 14 52 09.

în fotografie : hanul Izvoru- 
Mureșului.

deține un
camere cu
de locuri, 
adresa A- 
cooperațiel

La miezul 
nopții...

înainte de culcare, familia 
C. S. din Vărbilău-Prahova a 
mai umplut o dată soba cu 
lemne. A fost suficientă o 
scinteie pentru a lua foc nutre
țul din podul grajdului, aflat 
in apropiere. Oamenii dormeau 
somn greu și habar n-aveau că 
deasupra capetelor lor se înco
lăceau flăcări mistuitoare. Dar 
tocmai atunci, la miezul nopții, 
prin dreptul casei lor a trecut 
un autobuz care aducea spre 
casele lor muncitorii din schim
bul al doilea de la Uzina me
canică Plopeni. Primul care a 
zărit incendiul a fost munci
torul Ion Ristea. Muncitorii din 
autobuz au inceput lupta cu fo
cul, care amenința și alte gos
podării din jur. După citeva ore 
bune de bătălie crincenă, zorile 
i-au găsit pe muncitori cu fețe- 

Numai

Expoziția națională
a

Cea de-a treia edi
ție a Salonului repu
blican al tineretului- 
s-a deschis, cu sem
nificativul titlu : „Li
bertatea națională și 
independenta statală a 
României în conștiința 
tineretului", la Cluj- 
Napoca. Urmînd mani
festărilor de la Pitești 
și București, actuala 
ediție continuă foarte 
interesanta inițiativă 
de a itinera cea mai 
de seamă expoziție a 
tinerilor, inițiativă ce 
vizează îmbogățirea 
vieții culturale din di
verse centre ale țării 
și deopotrivă asigu
rarea unui generos 
climat de afirmare 
pentru tinerii înzes
trați ce-și desfășoară 
activitatea în diferite 
centre ale țării.

Odată cu această e- 
diție, la manifestările 
tinerilor artiști sînt 
invitați — gest ce o- 
magiază, contribuind, 
totodată, la fixarea li
niilor de forță ale 
programului expoziției 
— artiști consacrați. 
Semnificative pentru 
modul de abordare a 
tematicii expoziției, 
pentru neobosita cău
tare a limbajului a- 
decvat — din care de
rivă o impresionantă 
diversitate stilistică — 
sînt, printre altele, lu
crările semnate de ar
tiști invitați, cum sînt 
pictorii Virgil Almă- 
șan, Brăduț Covaliu, 
Octav Grigorescu, Dan 
Hatmanu, Ion Pa
cea, Traian Brădean, 
Kovacs Zoltan, Vio
rel Mărgineanu, Ion 
Stendl, sculptorul Mi
hai Buculei, graficie
nii Vasile Kazar și Co
rina Beiu-Angheluță.

Pe simezele expozi
ției deschise la Cluj- 
Napoca sînt reunite 
lucrări care vorbesc 
despre interesul tine
rei generații de artiști 
de a reconstitui, în 
imagine plastică, dru
mul eroic, complex, al 
experienței istorice a 
poporului român. Ar
tiștii se arată intere
sați să reconstituie 
parcursul istoric, mo
mente. evenimente și

tineretului
personalități care au 
contribuit la contu
rarea civilizației româ
nești. Remarcăm com
pozițiile pe teme isto
rice semnate de picto
rii Eugen Tăutu (Tra
ian și Decebal — frag
ment după „Memento 
mori" de Eminescu), 
Petru Popovici (Spa
țiu istoric ’77), Ale
xandru Chira (Himera 
răscoalei), Silviu Ora- 
vitan-Crețu (Nunțile 
istoriei — Dacii și ro
manii), Iile Cioartă 
(Moment istoric — 
1877), Waldemar T. 
Mattis (Bătălia de la

Smîrdan), de sculpto
rii Corneliu Cama- 
roschi (Proiect de mo
nument al Indepen
denței), Nicolae Kruch 
(Pentru independen
tă), de graficienii Vic
tor Fedorov (Trecut— 
Prezent), Bencsik Ja
nos (Remember 1907), 
Sofia Frankl (Băneasa 
— 1944), Ștefan Găve- 
nea (Spațiu istoric), 
Vlad Nicodin (Vasul 
„Independența" a îm
plinit 100 de ani) etc.

Evocările istorice ca
pătă, uneori, adresă 
directă la o serie de 
personalități, de carac
tere care punctează e- 
voluția istorică a po
porului român : Zam
fir Dumitrescu (Prin
cipele Mihai Viteazul), 
Irina Mimor (Sergen
tul Constantin Po
pescu), Augustin Po
pescu (Maiorul Gheor
ghe Șonțu), Sorin Ilfo- 
veanu (Trompetistul), 
Horia Flămîndu (A- 
vram Iancu), Nicolae 
Fleissig (Carol Davi
la), Ion Iancuț (Ștefan 
cel Mare), Slclodi Ma
nuela și Bela Crișan 
(Aron Pumnul), Ser
giu Dinculescu (Peneș 
Curcanul),

Gabriel (Veteranul — 
1807).

Un loc deosebit de 
Important în expoziție 
îl ocupă lucrările de
dicate prezentului, pro
cesului de constituire 
a civilizației socialiste 
în România. Uriașul 
efort constructiv, ca
racteristic epocii pe 
care o trăim, îi preo
cupă pe tinerii ar
tiști, care își afirmă, 
astfel, dorința de parti
cipare la edificarea 
noii societăți pe stră
vechiul pămint al pa
triei. Din această zonă 
a expoziției se pot 
cita lucrările pictorilor 
Gheorghe Pantelie (Sa
tul nou), Mihail Trifan 
(Curtea turnătoriei Re
șița), Ruxandra Ilfo- 
veanu (Irigații), Kan- 
csura Ștefan (Oțelari), 
Constantin Marinescu 
(început de șantier), 
Ion Pantilie (Cetatea 
chimiei), Bogdan Pie
triș (Studenți la gră
dina botanică), Nico- 
lae Groza (Primăvara), 
graficienilor Georgeta 
Boruz (ciclul „Croni
că industrială"), Anca 
Bucura Popescu (Pia
ța Romană). Simona 
Runcan (Peisaj indus
trial), sculptorului Do- 
mokos Lehel (Con
structorii).

Vorbindu-ne, în chip 
nemijlocit, despre op
țiunile tinerei genera
ții, ce aparține — prin 
vîrstă și preocupări — 
epocii de edificare so
cialistă în România, 
expoziția națională a 
tineretului deschisă la 
Cluj-Napoca este, fără 
îndoială, una din ma
nifestările artistice de 
prestigiu pe care ni le 
anunță afișul cultural 
al lunilor decembrie 
1976 — ianuarie 1977. 
Meritul de a fi orga
nizat această expoziție 
este al Comitetului 
Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, în 
colaborare cu Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste, Uniunea ar
tiștilor plastici și Con
siliul Central al Uniu
nii Generale a Sindi
catelor din România.

Kazinczy Constantin PRUT

le negre ca tăciunii, 
ochii le străluceau.

în luptă 
cu lupii

în cumpăna nopții,' 
cooperativei agricole

ștlnala
  Costeni, 

comuna Măneciu (Prahova), s-a 
năpustit o haită de lupi. De 
veghe, la ceasul acela, se afla 
tinărul cioban Ion Curcă. Ho- 
tărit să 
sfîrtecate 
poftiți șl hămesiți, cu 
prezență ' . ‘
chemîndu-și in ajutor 
Curcă a început lupta eu 
Lovind in dreapta și in stingă, 
asmuțind clinii pe ei, lupii au 
bătut În retragere. Numai unul 
dintre ei n-a fugit. A rămas 
pe „cimpul de bătaie", ucis de 
cioban. Toate oile au fost sal
vate. Tinărul cioban a fost fe
licitat de toată obștea satului, 
iar de pe pielea lupului s-a 
ales și cu 450 lei.

Bronzul 
de la Perișor 

în timp ce un cetățean, Toma 
Brici, din satul Perișor, județul 
Bistrița-Năsăud, iși săpa gră
dina, a descoperit un vas de 
lut in care se tflau mai multe 
obiecte din bron: seceri, pum
nale, topoare, nsturi etc., ex
trem de interesate ca mod de 
execuție. Piesei datează din 
secolele XIII—XI înaintea erei 
noastre, iar arhologii sînt de 
părere cd ele auaparținut unui 
locuitor care se îndeletnicea cu 
meșteșugul turririi bronzului. 
Cele peste 60 dăobiecte desco
perite, care contbule la între
girea datelor dvmentare din 
epoca respectivi vor fi ex
puse tn curind t Muzeul ju
dețean de arhefgie și istorie 
din Bistrița.

Șase ale 
captiv într-o 
fîntînb

Un fapt p obișnuit s-a 
petrecut zilel^recute în peri
metrul de vi 
Birlad. Spre 
vînătoare Șt 
unul din ob 
sectorul de ....___
gea sigur pel, pentru că știa 
bine fiecare Imă de teren. Și, 
totuși... O fî/nă părăsită, fără 
apă, avea ntrerupă drumul 
spre casă, lici, Ia circa 30 
metri adinie, a rămas in 
captivitate, ră hrană și fără 
apă, timp (șase zile și cinci 
nopți. Pinăpd oamenii, eare-1 
căutau cuisperare, s-au a- 
propiat șjâe gura fintlnii. 
Strigătele itite cu un ultim 
efort, prim și arma de 
vînătoare nașă deasupra ffn- 
tînii, 1-aisalvat pe Ștefan 
Stoica, oi Ia virsta de 43 de 
ani, tată trei copii. S-a 
numai cun picior rupt.

Luiină 
și oldură

Ne sqfhvățătorul pensionar 
Ion Ștecscu din Bucînișu, ju
dețul O,.De un an de zile îmi

nu-și lase mioarele 
de musafirii

de spirit și
ne

multă 
curaj, 
clinii, 
lupii.

are al filialei 
ră, paznicul de 
Stoica a făcut 

ițele ronduri În 
răspunde. Mer-

Idragostei
ROMÂNIA-FILM prezintă o producție a Casei de filme patru

„Povestea

de Ion Creangă. Imaginea: Grigore lonescu, ȘtefanScenariul și regia: Ion Popescu-Gopo, dupâ un basm
Horvath. Muzica : Cornel Popescu, Ion Popescu-Gopo. Decorurl-costume: arh. Adriana Pâun. Cu: Eugenia 
Popovici, Mircea Bogdan, Nicolae Ifrim, Marian Stanclu, Dan lonescu, Ana Marla Popescu, Victoria Mierlescu, 
Diana Lupeș și Carmen Stdnescu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematograficâ 

„București*

0 Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului sol
dat Svejk — 19, (sala mică) : Via
ța unei femei — 19,30.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică) ; Cenaclul prietenilor 
muzicii. Ciclul : „Inițiere muzica
lă". Intervalele — 17, (Ateneul Ro
mân) ; Cenaclul prietenilor muzi
cii. „Muzică, noapte, lumină" — 
19. Audiții comentate de George 
Bălan.
0 Opera Română : Cavaleria rus
ticană. paiațe — 19.
e Teatrul de operetă : Văduva ve
selă — 10,30.0 Teatrul de comedie : Plicul — 
19.30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Pelicanul — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
0 Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Barbarii — 19,30, 
Studio) : Gaițele — 19.
0 Teatrul Giuleștl : Regele 
— 19,30.

(sala 
(sala

Ioan

ales

cinema
• Povestea dragostei : SCALA —
9,15; 11,30: 13,45: 16: 18,15 ; 20,30, 
CAPITOL — 9,30; 11,30: 13,30; 16; 
18.15; 20.15, FLAMURA - 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
0 Program de vacanță : FLAMU
RA — 9.
e Serenadă pentru etajul XII : 
CENTRAL — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18; 20. FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Adolescenți in cosmos :
NA — 9: 11.15: 13,30; 15,45 
0 Pentru un pumn de. 
LUCEAFĂRUL ’ " '
16; 18,15: 
11,15; 13,30;
VORIT —
20,30.
• Program 
RIT - 9,15.
• O fereastră spre cer : 
REȘTI — 9; 11,15; 13,30;

9: 11,15;
20,30, FESTIVAL 

16; 18,15; ;
11.30: 13.45;

20.30. 
: ie:

LUMI- 
18; 20. 

ceapă : 
13.30; 
— o;

FA-
18.15;

de vacanță t FAVO-

BUCU-
16; 18,13;

20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.e Șatra : PATRIA — 9; 11,15:
13.30; 16; 18,15; 20,30,0 Expresul bulgărilor de zăpadă! 
VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15. ARTA — 14; 16; 18; 20.0 Din nou... Disney : DOINA — 
9.30: 11: 12.30.0 Roșcovanul : DOINA — 14;
16; 19,30, GRIVITA — 9; 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20,15. TOMIS — 9; 
11,15: 13.30: 16: 18,15: 20,30.e Orient Express (2 serii) : EX
CELSIOR — 9; 12; 16; 19.0 Recviemul roșu : TIMPURI NOI 
—, 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.0 Program de vacantă : TIMPURI 
NOI — 9.0 Alice nu mai locuiește aici : 
EFORIE — 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18.15; 20,30. MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30. GLORIA — 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.30.0 Program de vacanță : GLORIA 
— 9.
0 Sclava iubirii :
15,30; 17,45: 20.e Felix și Otllla (2 
Planeta maimuțelor

serii) — 9,45, 
— 14; 16,15,

Inadaptațll — 18,30; 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Legenda șerifului din Tennessee
— 14,16; 17,15; 20.15 : SALA PA
LATULUI.
0 întoarcerea marelui blond: CA
SA FILMULUI — 10; 12: 14; 16; 
18; 20.
• Bunicul și doi deltncvențl mi
nori : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20.15.
•
9:

• Fiecare moare singur : FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20.15.0 Pintea : CRÎNGAȘI — 17.0 Frățiorul : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trei zile și trei nopți : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Mereu alături de tine : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;

Papillon (2 serii) : DACIA — 
12,30; 16: 19.15.
Jurnalul unui director de școa- 
: UNIREA — 15,30; 17.45; 20. 
întoarcerea panterei roz

lă
•
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.15, LIRA — 10; 12; 15,30
20.16.
• Cel patru mușchetari : GIU- 
LESTI — 15,30; 17,45: 20.
0 O sută de zile după copilărie ■ 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.15.
• Pămint natal : COTROCENI — 
12; 14; 16; 18; 20.
• Program de vacanță : COTRO
CENI — 9,30.
• Oglindă pentru Cristina : PA
CEA — 15,30; 17,45: 20.

BU- 
18,16; 

18;

20.15.0 Apașii : MOȘILOR —
20.
• Diamante pe roți :
— 12; 14; 16; 18; 20.
• Program de vacanță :
— 8.
0 AI șaptelea cartuș : :
— 15.45; 18; 20.
• Albă ca zăpada și 
pitici : MUNCA — 10;
• A treia încercare :
20.
0 Premiera : COSMOS
20.15, RAHOVA — 16; 0 Astă-seară dansăm 
FLACĂRA — 16; 18; 20.
• Misiune pe Iantzt : VITAN — 
16; 18; 20.
0 B. D. Intră tn acțiune : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

15,30; 18;

MIORIȚA

miorița

POPULAR

cei șapte 
15.45: 18. 
MUNCA —

— 15.30; 18; 
18; 20.
in familie :

• pierdut vederea la un ochi, 
iar din™ zi se tot împuțina

I luminată celălalt. M-am gln- 
dit că i *4  de ani și ci o in
terveni chirurgicală nu mi-ar

■ mai jfl fi' de nici un folos. 
După nt șovăieli, într-o bună 

Izi m-dus la spitalul din Cra
iova. i am avut marea șan
să di fi operat de medicii 
Paulu^u Și Constantin Flo- 
ricajindoi s-au dovedit nu 

Inumi^urgi iscusiți, ci și 
oami minunați, care m-au 
îmbiat și s-au îngrijit de 
mini, de propriul lor tată. 
Acrfind am inceput iarăși să

I mătur de lumină, aș vrea si 
le isez și prin ziar cele mai 
căpase urări de mulți ani cu

| săfe și bucurie".

I 5 de ani
I 1 volan!

de mult, Gruber Bela, șo-

Ifa întreprinderea județeană 
finstrucții-montaj Alba, a 
țnit 50 de ani de muncă. O 
itate de secol la volan I 
ce este mai important, in 

■a lui carieră, niciodată n-a 
sancționat pentru abateri 

t regulile de circulație. G. B. 
o vorbă cit o mie : „Nu te 

bi dacă vrei să ajungi la 
p unde ai plecat". încă un 
in unt: vajnicul șofer, la cei

Ide ani ai săi. nu se gîndește | 
d la pensionare. La mulți

I, la volan, Bela-baci! ■
| Rubricâ realizata de
' Petre POPA I
cu sprijinul corespondenților , 
„Scinteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu, <
Vă rog să primiți mulțumiri cordiale pentru caldele felicitări și bunele 

urări transmise în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și in 
numele dumneavoastră personal cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei 
mele de naștere.

împărtășesc pe deplin aprecierea dumneavoastră că convorbirile care au 
avut loc între noi în timpul recentei mele vizite de prietenie în Republica 
Socialistă România, Declarația comună semnată deschid noi și largi perspec
tive pentru dezvoltarea multilaterală a cooperării sovieto-române.

Traducerea consecventă în viață a înțelegerilor realizate, adîncirea con
lucrării partidelor noastre pe baza principiilor marxism-leninismului și a 
solidarității internaționale vor contribui, fără îndoială, la consolidarea prie
teniei frățești a popoarelor noastre, la întărirea coeziunii comunității socia
liste.

Mă folosesc de această ocazie pentru a ura comuniștilor români, întregu
lui popor român noi și mari succese în opera de construcție a societății socia
liste dezvoltate in Republica Socialistă România.

Cu salutări comuniste,
L. BREJNEV

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
România și președintele ei au avut amabilitatea ca, prin mesajul 

dumneavoastră, să-mi adreseze felicitări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 
■ zilei mele de naștere.

Doresc să vă mulțumesc foarte sincer pentru acest mesaj.
Vizita mea in frumoasa dumneavoastră țară, în aprilie 1976, mi-a permis 

să constat soliditatea prieteniei româno-senegaleze, iar mesajul dumneavoastră 
constituie o nouă manifestare a acesteia.

Vă rog să credeți, domnule președinte, în asigurarea înaltei mele con- 
siderațiuni prietenești.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu satisfacție amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu 
’legeriț mele în funcția de președinte al Emiratelor Arabe Unite, 

-• fi dresez mulțumiri. Folosesc acest prilej pentru a exprima 
,/îrea prprări de sănătate și fericire personală
A Mrf>-AYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
’ â,’ k Președintele Emiratelor Arabe Unite

——--------------------------------
&i\£& Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
iresez mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră felicitări cu 
ai de-a 5-a aniversări a Zilei noastre naționale. In numele poporu- 
vernulul Emiratelor Arabe Unite și al meu personal vă adresez 
june urări.
ase acest prilej pentru a vă dori multă sănătate, iar poporului român 
irogres și succese continue în înfăptuirea aspirațiilor sale.

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste a Uniu
nii Blrmane, U Hla Phone, cu prilejul 
Zilei naționale a acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Angola, Paulo Teixeira Jorge, 
pentru felicitările ce i-au fost adre
sate cu prilejul numirii Sale în aceas
tă funcție.

Concursul de admitere 
in învățămintul 

superior in 1977
In legătură cu concursul de admi

tere în învățămintul superior în 
1977, Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului comunică : Concursul de ad
mitere în învățămintul superior pen
tru anul universitar 1977—1978 va în
cepe la 12 iulie, iar înscrierile la con
curs se fac pînă la 9 iulie 1977. Pen
tru specializările la care concursul 
se organizează în două etape, prima 
etapă începe la 6 iulie, iar înscrie
rile se fac pînă la 8 iulie.

Probele de concurs vor fi cele sta
bilite pentru anul 1976 și publicate 
in broșura „Admiterea în învățămân
tul superior" — ediția 1976 cu urmă
toarele precizări :

La învățămintul minier, metalur
gic, petrolier și forestier se intro
duc probe eliminatorii de sănătate și 
rezistență fizică ;

La învățămintul pedagogic și spe
cializările de profil filologic, proba 
orală se notează cu admis sau res
pins :

La specializările filologice, candi
date care optează pentru două limbi 
străine vor susține și o probă pen
tru limba română, iar pentru can
didate care aleg limba română sau 
maghiară ca prima sau a doua spe
cializare, proba scrisă de limba și 
literatura română sau maghiară se 
defalcă în două probe scrise.

Condițiile de înscriere, de organi
zare și desfășurare a concursului sînt 
aceleași ca în anul 1976. Precizări 
de detaliu se vor publica în broșura 
„Admiterea în învățămintul supe
rior" — ediția 1977. (Agerpres)

ZIUA INDEPENDENȚEI BIRMANIEI

Excelenței Sale U NE WIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane 

îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă transmite, in numele poporului 
român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului birmanez 
prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta 
și diversifica în viitor, spre binele popoarelor noastre, al promovării păcii și 
înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul birman săr
bătorește azi 29 de ani 
de cînd a pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare, a unor am
ple transformări eco
nomice și sociale. 
Străvechea tară asia
tică, cu renumitele 
sale monumente — 
printre care pagoda 
aurită Shwe Dagon 
din Rangoon, capitala 
țării, mărturie a iscu
sinței unui 'popor în
zestrat cu o deosebită 
dragoste de frumos 
— a avut de făcut 
fată urmărilor grele 
ale unei dominații co
loniale seculare. De la 
dobîndirea indepen
denței, la 4 ianua
rie 1948, și in special 
din 1962, cînd puterea 
a fost preluată de 
Consiliul Revoluționar, 
au fost inițiate un șir 
de măsuri în vederea 
dezvoltării economiei, 
bunăstării materiale și 
culturale a poporului. 
In acest sens, regimul 
condus de generalul 
Ne Win a trecut la 
consolidarea sectoru
lui de stat prin națio
nalizarea băncilor.

companiilor de asigu
rări și comerțului ex
terior. O atenție deo
sebită se acordă valo
rificării marilor avuții 
naturale — petrol, 
metale feroase și ne
feroase, resurse ener
getice. In acest scop 
au fost construite în
treprinderi de prelu
crare a petrolului șl 
metalelor, de mate
riale de construcții, 
îngrășăminte.

Producția industria
lă a Birmaniei a spo
rit în anul bugetar 
1975—1976 cu 12 la 
sută față de perioada 
corespunzătoare ante
rioară. Importatoare 
de petrol pînă de cu- 
rînd, Birmania a reu
șit in 1976, cu o pro
ducție de 7,8 milioane 
tone, să-și satisfacă 
din resurse proprii ne
cesarul de țiței. Suc
cese similare au fost 
obținute și în agricul
tură. Producția cerea
lieră a Birmaniei, 
care a crescut con
stant din 1962. a ajuns 
In prezent la un to
tal de peste 9 milioa

ne tone. Au fost rea
lizate progrese în do
meniile instrucțiunii 
publice, pregătirii ca
drelor, ridicării stan
dardului de viață al 
populației.

Un important mo
ment în dezvoltarea 
statului birman l-a 
constituit proclamarea 
cu trei ani în urmă a 
Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane.

Realizările poporului 
birman pe calea edifi
cării unei vieți mai 
bune, consolidării in
dependentei economi
ce și politice sînt ur
mărite cu interes și 
simpatie de Româ
nia socialistă. între 
tara noastră și Birma
nia s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare, bazate pe 
stimă și respect reci
proc, a căror dezvolta
re continuă corespunde 
Intereselor ambelor po
poare. intereselor cau
zei păcii, progresului 
și înțelegerii inter
naționale.

C. VARVARA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, S 

șl 7 ianuarie, tn țară : Vreme rece, 
mai ales la Începutul intervalului. Ce
rul va £1 variabil, mai mult acoperit

tn jumătatea vestică a tării, unde lo
cal va ninge. In rest, ninsori Izolate. 
Vînt moderat. Maximele vor fi cuprin
se ziua între minus 7 șl plus 3 grade, 
iar minimele, • noaptea, între minus 13 
șl minus 8 grade, mai coborîte tn de
presiunile intramontane șl nordul Mol
dovei. In București : Vreme rece, mal 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi mai mult acoperit. Vor cădea preci
pitații slabe. Vînt moderat.

R. S CEHOSLOVACĂ

Printre siderurgiștii din Kladno
— Doriți să cunoaș

teți locuri de muncă 
unde succesele sînt 
mai spectaculoase, 
progresele în produc
ție mai evidente 1 Am 
putea numi sute de 
astfel de locuri. De 
pildă Kladno. unde si- 
derurgiștii se mută în 
„casă nouă"... Sau u- 
zinele „Tos Hostivar" 
din Praga, unde con
structorii de mașini 
au de pe acum in 
„portofoliu" nrototinu- 
rile produselor pe care 
le vor realiza în serie 
în anul 1978.

...Înarmați cu aceste 
recomandări ale cole
gilor de breaslă din 
R.S. Cehoslovacă, am 
pornit spre Kladno.

Oțelăria electrică nr, 
2 sau, mai pe scurt, 
„Poldi"—2 se află in 
plină construcție. Oa
meni — aproape de
loc ; în schimb — 
puzderie de utilaje de 
construcție. Așadar, a- 
ceastă clădire înaltă, 
din beton, sticlă și 
oțel, este „noua casă" 
a siderurgiștilor din 
Kladno. De fapt, noua 
lor „cetate de foc". 
Dar una de un fel 
deosebit ; fiindcă cele 
400 000 de tone de oțel 
aliat și înalt aliat ce 
se vor produce anual 
aici echivalează — 
valoric — cu două 
milioane de tone de 
metal obișnuit. Ingi
nerul care ne înso
țește ne dă și alte 
amănunte. De pildă, 
deși construcția oțe- 
lăriei nu s-a încheiat, 
cuptorul nr. 1, de 100 
tone, produce. Este 
automatizat. Urcăm 
pe platforma „micului 
gigant". Forfotă mare, 
se pregătește o nouă 
încărcătură pentru e-

laborarea oțelului în
nobilat cu cel puțin 
trei elemente.

De ce denumirea 
de „Poldi" — 2 ?
(„Poldi" — egal cu 
un procedeu tehnic 
de măsurare a duri
tății metalelor ; egal 
cu aplicarea — pen
tru prima dată în Eu
ropa, în anul 1855 — 
a tehnologiei Bes
semer, după numele 
Inventatorului, origi-

1NSEMNARI 
DE CĂLĂTORIE

nar de aici, din Klad
no). Pe scurt, numele 
Poldi este echivalent 
cu o citadelă a oțelu
rilor inoxidabile. în
tre timp, vechea oțe- 
lărie sau „Poldi" — 1 
a fost dezafectată. S-a 
renunțat la vechile 
furnale poluante — 
ne spunea ing. 01- 
drich Sestak — la ve
chile cuptoare, la ve
chile instalații side
rurgice, s-a trecut la 
altele noi, moderne. 
Datorită hărniciei con
structorilor, oțelăria 
electrică „Poldi" — 2 
a intrat în funcțiune 
mai devreme decît 
era prevăzut. Aceasta 
înseamnă sute și sute 
de tone de oțel de 
înaltă calitate obținu
te înainte de termen. 
Cu alte cuvinte, șta
feta vechilor tradiții 
a fost preluată în 
cele mai bune con
diții.

...„Tos Hostivar" din 
Praga. Interlocutori : 
Zdenek Subrt, direc
tor economic; Oldrich 
Vesely, președintele 
comitetului sindical j

Ing. Iaroslav Hauser, 
locțiitorul secretaru
lui comitetului5 de 
partid din întreprin
dere. Dar ce este 
„Tos Hostivar" ? O 
mare întreprindere 
de mașini-unelte de 
prim rang, de mijloa
ce tehnice automati
zate.

Ce realizează uzina 
tn producția curentă ? 
Mașini de rectificat 
cu comandă-program, 
dar și altele cu „me
morie". La export 
figurează jumătate 
din producția fizică, 
expediată în 50 de 
țări ale lumii. Ce 
s-a realizat în ultimul 
an ? Producția a spo
rit în 1976 cu 8 la sută, 
folosindu-se același 
număr de lucrători. îi 
vizităm și discutăm 
cu „fruntașii frunta
șilor" în întrecerea 
socialistă din între
prindere. Jan Dolezal, 
șef de brigadă la sec
torul strungărie, Jiri 
Stepanovsky, șeful 
unei brigăzi de con
structori de mașini 
formată din tineri, 
Miroslav Kaderabek, 
membru al unei bri
găzi de montaj și în
treținere, ...și ca el 
sînt mulți alții. Frun
taș este în fapt între
gul colectiv de la 
„Tos Hostivar".

....Poldi — 2", „Tos 
Hostivar", două uni
tăți de frunte, două 
avanposturi ale in
dustriei cehoslovace. 
Două colective har
nice și pricepute care 
își îndeplinesc cu 
cinste sarcinile, con
tribuind la mersul 
înainte al tării pe ca
lea socialismului.
Petre NEDELCU

3GRAMUL I

10,00 Teșcoală. • Teatru comentat 
Ptru elevi : „Meșterul Manole" 
cituclan Blaga. Prezintă prof, 
ut. virgll Brădățeanu. ■ Mo- 
nuente ale naturii : Vulcanii no
rod.

11,00 FII. artistic : „Au sosit călușeii" 
— oducție a studiourilor Ceho- 
slot^e. Premieră TV. Cu : Re- 
nataiaskova, Yveta Kornova, Re- 
nataKolarova. Regla : Vera Pll- 
hovșimkova.

12,20 Tele:
12.25 Inchișrea programului.
16,00 Matinj de vacanță. Filme de de

sene timate.
16,30 Curs d limba engleză.
17.00 Telex.
17,05 Mult e dulce... • Cele mal fru

moase ioezli. fr Actualitatea edi
torială lingvistică. » Moment le
xical. • Poșta emisiunii.

17.25 Un clntec pentru dv. SeleCțiunl 
din spectacolul prezentat pe sce
na Teatrului de stat din Turda 
pentru fruntașii in Întrecerea so
cialistă de la întreprinderile din 
oraș.

17,55 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18,35 întrebări șl răspunsuri.
19.05 Telecronlca pentru pionieri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „Paharul cu

apă" de Eugăne Scribe. Traduce
rea de Mihail Sebastian. Premitră 
TV. Spectacol realizat in colabo
rare cu Teatrul Giulești. In dis
tribuție : Ileana Cernat, Tatiana
Oller, Marla Pătrașcu, Constan-Jn 
Gheorghiu, Geo Costiniu, Mircea 
Cruceanu, Alex. Cațichi. Regia TV: 
Cornel Popa.

22,10 La ordine:’ zilei tn economie.
22,20,știința in acțiune. Documentar 

despre rezultatele cercetărilor pri
vind folosirea roboților.

52.45 Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Eroi Îndrăgiți de copil : Heidl.
20,25 Orchestre simfonice. Filarmonica 

„Gh. Dlrna" din Brașov.
21,15 Noi, tinerii. Inițiative ale uteciști- 

lor din întreprinderile bucureș- 
tene, care se vor materializa in 
1977.

21.45 Telex.
21,50 Bucureștiul necunoscut : Muzeul 

George Oprescu (I).

în Editura politică 
a apărut: 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 10/1976
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FOTBAL:

Prima convocare din acest an a lotului 
reprezentativ

REVISTA COMPETIȚIILOR
• Trei echipe studențești aspiră la titlul de campioană în handbalul feminin • Voleiba
liștii români în preajma altor teste dificile • in fotbal - unii joacă, alții se odihnesc

• Grija pentru vlăstarele de talent ale atletismului
A fost o săptămînă destul de să

racă in privința competițiilor, reți- 
nîndu-ne totuși atenția cîteva 
întreceri handbalistice, deci dintr-o 
ramură la mare preț în sportul nos
tru de performanță.

In campionatul pentru echipele fe
minine s-a schimbat ordinea prime
lor trei din clasamentul general, ca 
urmare a pierderii de ritm a forma
ției Universitatea Timișoara în tur
neul de la Pitești. Acum, pe primul 
loc a trecut Universitatea București 
(23 puncte), în timp ce echipa din 
Timișoara (22 p.) și I.E.F.S. (22 p.) 
se află in imediata apropiere ; a- 
ceastă luptă „în trei" pentru titlul 
național continuă să fie partea cea 
mai interesantă a campionatului fe
minin.

In ce-1 privește pe handbaliști, a- 
ceștia s-au aflat cu nu mai puțin de 
trei formații la turnee peste hotare. 
Ne-au interesat in primul rind re
zultatele echipei reprezentative uni
versitare care, de la 9 ianuarie 1977, 
va participa la campionatul mondial 
universitar din Polonia. Sub titula
tura de selecționată a orașului Bucu
rești, ea a jucat la Berlin, clasîn- 
du-se in final pe locul secund, după 
o infringere cu 11—10 în fața selec
ționatei capitalei R. D. Germane. De 
asemenea, pe locul secund, după 
echipa Moscovei, s-a clasat o cpm- 
binată Steaua-Dinamo, cu ocazia 
unui turneu in Berlinul occidental. 
După cum se vede, în ambele ca
zuri locuri secunde, cu care handba- 
liștii noștri nu prea sînt obișnuiți. 
în schimb, Minaur Baia Mare a reu
șit să ciștige, la golaveraj, turneul 
de la Rostock (R. D. Germană), în 
fața echipei locale Empor și a unor 
echipe de club din Copenhaga și 
Gdansk.

La pregătiri intense, fără între
rupere pentru tradiționalele sărbători' 
de iarnă, s-au angajat cele patru 
echipe care reprezintă voleiul româ
nesc în cupele europene. Nici nu se 
putea altfel ; la sfirșitul acestei 
săptămîni, ambele echipe ale clubu
lui Dinamo București, echipa mascu
lină a clubului Steaua și cea femi
nină a clubului Rapid vor intra in 
focul etapei semifinale a competiții
lor continentului. In toate patru ca
zurile, adversarii din această etapă 
fac parte din elita voleiului, cuprin- 
zind în formații mulți jucători cu 
renume internațional — S. C. Leip
zig (R. D. Germană) pentru Dinamo, i 
la masculin (9 și 16 ianuarie), Trak
tor Schwerin (R. D. Germană) pen
tru Dinamo, la feminin (8 și 16 ia

nuarie), ambele in „Cupa campio
nilor" ; Plomien Sosnowiec (Polo
nia) pentru Steaua (8 și 16 ianuarie) 
și T.S.K.A. Sofia (Bulgaria) pentru 
Rapid, în „Cupa cupelor".

Din fotbal, puține noutăți. în timp 
ce F. C. Bruges joacă, in timp ce 
A. C. Milan sau Boa vista joacă și 
ele în campionatele respective, cu 
echipe dintre acelea pe care le vom 
întilni iarăși Ia toamnă, la noi abia 
începe consfătuirea antrenorilor din 
diviziile A și B ; ei vor discuta la 
Snagov vreme de trei zile cum au 
fost meciurile primei părți a cam
pionatului și cum trebuie să se des
fășoare antrenamentele și jocul în 
sezonul viitor. Cit îi privește pe ju
cători, aceștia mai sînt în vacanță 
pînă sîmbătă sau, mai exact, dacă 
ne gindim Ia antrenamente, pînă 
luni.

Citeva dintre federațiile noastre 
de specialitate au ales calea folosirii 
integrale a vacanței de iarnă pentru 
pregătirea tinerelor talente. Subli
niez, de exemplu, acțiunea federa
ției de atletism care a convocat pen
tru întreaga vacanță școlară un lot 
de 114 juniori, în covirșitoarea ma
joritate elevi. Despre cabana Voina, 
despre roadele obținute de fotbaliștii 
de la F.C. Argeș atunci cind s-au 
pregătit fizic în acest loc cu micro
climat excelent am scris și altădată. 
Aici, la poalele Iezerului și Păpușii, 
unde iarna e iarnă cu adevărat, un 
grup de tehnicieni condus de antre
norul federal Nicolae Mărășescu asi
gură un program de trei săptămîni 
pentru atleții juniori, un program al 
cărui principal scop este deprinderea 
unor adolescenți între 14 și 18 ani 
cu volumul mare de lucru cotidian. 
Trei antrenamente pe zi — cu o durată 
pînă la patru ore — compuse în 
principal din exerciții fizice și aler
gări pe cărările pădurii înzăpezite 
dau obișnuința cu efortul mare ca

ACTUALITATEA LA HOCHEI
• Competiția internațională de 

hochei pe gheață pentru juniori 
„Turneul celor șase națiuni" s-a în
cheiat la Bolzano cu victoria selec
ționatei Italiei — 8 puncte, urmată 
de formațiile Elveției — 8 puncte și 
României — 7 puncte.

Partidele disputate în ultima zi a 
turneului s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Italia — Ungaria 
6—0 ; Elveția — România 5—1.

se cere viitorului performer. Sport, 
vacanță și voie bună — iată o reușită 
întrunire de condiții care atrage pe 
tineri și ii lansează pe drumul lung 
și dificil al atletismului de elită. S-a 
scris și in ziarul nostru despre ac
țiunea de testare masivă din toamna 
trecută, cu care prilej s-au descope
rit numeroși elevi cu aptitudini fi
zice pentru atletism. Cam o treime 
din lotul de la cabana Voina apar
ține acestei categorii de nume abso
lut noi in sportul de performanță. 
Avem ocazia să-i vedem la lucru, la 
prima lor pregătire, în ambianța 
unui lot reprezentativ. lat-o, de pil
dă, pe Margareta Crișan, 17 ani, 
elevă din Baia Mare — 1.90 m înăl
țime, cu o detentă de „55 cm", ex
celentă dacă o raportăm la talie ; va 
deveni — au prevestit specialiștii — 
o bună săritoare în înălțime. Iat-o 
pe Corina Girbea, 17 ani, elevă din 
Slobozia — 1,7» m și o viteză de
reacție formidabilă ; va deveni — 
spun specialiștii — o bună aruncă
toare de suliță. Nicoleta Globove- 
țan, 16 ani, din Mediaș — va fi 
sprinteră ; Flori Florica. 15 ani, din 
Deva — va fi pentatlonistă ; Ale
xandru Chiran, 17 ani, din Tirgo- 
viște — va fi fondist.

Vor fi probabil atleți de frunte 
dacă așa prevestesc specialiștii în 
materie. în această perioadă de 
creștere și trecere spre performanță — 
cea mai grea, plină de neprevăzut, 
inclusiv de rătăciri, dar și cea mai 
importantă perioadă pentru fructifi
carea calităților fizice și morale ale 
adolescentului — federația de spe
cialitate, organele locale sportive, 
cluburile șl asociațiile, antrenorii- 
educatorî să înconjoare cu grijă 
părintească vlăstarele de talent, ast
fel ca ele să se dezvolte sănătos spre 
culmile atletismului.

Valerlu MIRONESCU

• Patinoarul artificial din Ploiești 
găzduiește, începînd de astăzi, timp 
de șase zile, primul turneu de hochei 
pe gheață al școlilor sportive — o 
adevărată competiție a speranțelor 
crosei și pucului. Vor fi prezente 10 
formații din București, Miercurea- 
Ciuc, Gheorgheni, Galați, Suceava, 
Rădăuți, Odorhei și Cluj-Napoca.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
In fotografie : la stația „Au- 

toservice" din Brad.

seseră scoși disciplinar din lot în 
ultima parte a sezonului trecut. In 
schimb, n-a mai fost convocat porta
rul Răducanu. La F.R.F. ni s-a răs
puns că această absență nu se dato
rează unor motive de ordin discipli
nar, ci unor considerente tehnice.

Jucătorii convocați vor efectua în 
zilele de 7 și 8 ianuarie un control 
medical complex la Centrul de me
dicină sportivă, după care, în ziua 
de 9 ianuarie, vor pleca la Poiana 
Brașov, unde se vor antrena pînă 
la 18 ianuarie.

Warnke Bravo, s-a clasat pe locul 
cinci, cu 14’07”2/10. Cursa de 10 000 m 
a fost ciștigată de mexicanul Rodolfo 
Gomez — 28’57”8/10, iar în proba 
feminină de 3 000 m, pe primul loc 
s-a situat sportiva suedeză Eva Gus- 
taffson — 9’46”4/10.

o Prima ediție a campionatului 
mondial de hochei pe gheată rezer
vat echipelor de tineret s-a încheiat 
în localitatea cehoslovacă Zvolen cu 
victoria selecționatei U.R.S.S.. care a 
terminat neînvinsă competiția totali- 
zind 14 puncte. Pe locurile urmă
toare în clasamentul final s-au si
tuat formațiile Canadei — 11 puncte. 
Cehoslovaciei — 9 puncte. Finlandei
— 8 puncte, Suediei — 6 puncte, 
R.F. Germania — 4 puncte, S.U.A. — 
3 puncte și Poloniei — 1 punct.

In ultima zi a turneului s-a dis
putat partida derbi dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Canadei, victoria 
revenind cu scorul de 6—4 (6—0,
0—0, 0—4) hocheiștilor sovietici.

• în urma rezultatelor înregistrate 
în proba masculină de slalom uriaș 
desfășurată la Ebnat Kappel. în care 
victoria a revenit elvețianului Heini 
Hemmi, în clasamentul individual al 
„Cupei mondiale" la schi continuă 
să conducă italianul Piero Gros — 
59 puncte, urmat de Heini Hemmi
— 53 puncte și austriacul Franz 
Klammer — 50 puncte.

• Primul concurs internațional de 
ciclocros al anului s-a desfășurat la 
Varese (Italia) și a fost cîștigat de 
ciclistul belgian Roger de Vlaeminck. 
învingătorul a parcurs 22 km in 
49’30”.

LA BRAD

Se dezvoltă 
serviciile pentru 

populație
Stația de întreținere și repa

rații auto-moto din Brad, uni
tate a fabricii de industrie lo
cală, este o unitate în plină dez
voltare. De fiecare dată cînd 
sîntem solicitați — ne spune 
tovarășul loan Gulea, șeful sta
ției — încercăm să răspundem 
cu promptitudine. Aceasta a de
terminat, credem, să îndeplinim 
planul anual înainte de termen 
șl să realizăm o depășire a lui 
cu 46 la sută. Ca urmare a cerin
țelor tot mai mari cu care sîntem 
confruntați, conducerea fabricii 
a hotărit dezvoltarea activității 
noastre îneît încă în cursul anu
lui 1977 se va dubla capacitatea 
la lucrările de tinichigerie și 
vopsitorie auto, dezvoltare care 
se bazează In principal pe mai 
intensa utilizare a spațiilor de 
producție, pe o largă acțiune de 
autodotare. (Sabin Ionescu).

® DUPĂ APROAPE 
PATRU DECENII. Un * *-  
vion special al companiei ae
riene poloneze LOT a transpor
tat duminică, de la Paris la 
Varșovia, o prețioasă încărcă
tură. Este vorba de „Fondurile 
poloneze de apărare națională" 
depuse în Franța în 1940 și re
trocedate de banca acestei țări. 
In baza unui recent acord, ade- 
văraților proprietari. (Vezi știrea 
de la această rubrică din 18 de
cembrie 1976). Fondurile cu
prind 1 200 kg de monede de 
argint și 1 200 kg alte obiecte 
din același metal, provenind 
dintr-o chetă efectuată în 1939 
In rindul populației, în scopul 
dotării armatei. Atacarea Polo
niei de către Germania nazistă 
la 1 septembrie 1939 a împiedi
cat folosirea lor, tezaurul ajun- 
gind pînă la urmă la Toulouse, 
în Franța. Revenirea prețiosu- 

. Iul tezaur la Varșovia este con-

Lotul reprezentativ de fotbal va 
Începe, la 7 ianuarie, prima etapă de 
pregătire din acest an. Au fost con- 
vocați, la centrul sportiv „23 August" 
din Capitală, următorii jucători s 
Iordache, Cristian, Windt (portari) j 
Cheran, Anghelini, Vigu, Hajnal, 
Sătmăreanu II, Sandu Gabriel, Sa- 
meș, Grigore (fundași) ; Dumitru, 
Mulțescu, Boloni, Bălăci, Stoica 
(mijlocași) ; Troi, Zamfir, Dudu 
Georgescu, Radu II, Dănilă, Marcu 
și Iordănescu (atacanți). După cum 
se constată, au fost readuși Hajnal, 
Dumitru și Zamfir, jucători care fu

• La Melbourne au început cam
pionatele internaționale de tenis ale 
Australiei, primul mare turneu al 
anului. Partida inaugurală s-a dis
putat între Guillermo Vilas (Argen
tina) și Paul McNamee (Australia), 
victoria revenind cu 6—2, 6—4, 6—2 
tenismanului argentinean. Alte re
zultate : Gorman (S.U.A.) — Simp
son (Noua Zefelandă) 6—3, 6—2, 
6—4 ; Ashe (S.U.A.) — McNamara 
(Australia) 6—3, 6—0, 6—2. în primul 
tur al probei de simplu masculin, Ion 
Tiriac l-a învins cu 6—0, 6—4, 6—4 
pe Peter Campbell (Australia).

o Turneul de tenis de la Sydney 
a fost cîștigat de jucătorul austra
lian Tony Roche. în finală, Tony 
Roche l-a învins în patru seturi, cu 
6—3, 3—6. 6—3, 6—4, pe americanul 
Dick Stockton.

• După 11 runde, In campionatul 
mondial de șah pentru juniori, care 
se desfășoară în orașul olandez 
Groningen, conduc Lubomir Ftacnik 
(Cehoslovacia) și Mark Diessen 
(S.U.A.). cu cite 8,5 puncte. Sahistul 
român Ovidiu Foișor, care în runda 
a 11-a a remizat cu englezul Jonat
han Mestel, totalizează 6 puncte.

o Participanții la tradiționalul 
cros internațional, disputat în noap
tea Anului nou la Rio de Janeiro, 
au fost prezenți la startul unui alt 
concurs atletic, desfășurat pe sta
dionul central al orașului brazilian 
Sao Paulo.

In proba de 5 000 m, victoria a re
venit vest-germanului Klaus Hil- 
denbrand, cu timpul de 13’53”. Cîș- 
tigătorul crosului din noaptea Anu
lui nou, atletul chilian Edmundo

* iderată drept încă o consecință
* spiritului nou, de destindere, 

ce se afirmă pe continentul eu
ropean.

• MOȘ GERILĂ NU 
MAI RĂSPUNDE...ln 
tradițional, in țările occidentale 
„reședința" lui... Moș Gerilă 
este considerată a fi Groenlan
da, prin definiție una din re
giunile cele mai geroase de pe 
glob. Și, in virtutea acestei tra
diții, mulți din copii, dornici 
să-i transmită „moșului" dorin
țele lor, îi trimit scrisori pe al 
căror plic stă scris simplu : 
Moș Gerilă, Groenlanda. în ul
timii 30 de ani, toate asemenea 
scrisori erau în mod automat 
îndreptate, ca urmare a unui a- 
cord intre serviciile poștale ale 
diferitelor țări occidentale, spre 
Copenhaga, unde un departa
ment anume, depinzînd de Ofi
ciul danez de turism, avea grijă 
să le răspundă și chiar să le 
transmită cu poșta următoare 
fie o poză colorată, fie una din 
poveștile lui Andersen, tradusă 
în limba țării de origine a co
pilului respectiv. Astăzi însă, 

Moș Gerilă nu mai răspunde. 
Ca urmare a crizei economice, 
Oficiul de turism danez s-a vă
zut nevoit să suprime acest de
partament unic în lume. Și iată 
că, pentru prima dată în ulti
mele trei decenii, scrisorile pe 
care copiii le-au adresat în a- 
cest an lui Moș Gerilă s-au în
tors cu mențiunea : adresantul 
necunoscut.

® NUMĂRUL VÎRST- 
NICILOR ÎN CREȘTERE, 
în ultimii 25 de ani. numărul 
locuitorilor în vîrstă din S.U.A. 
aproape că s-a dublat : în 1950, 
cifra persoanelor de peste 65 de 
ani se ridica la 12,4 milioane (8 
la sută din populație), pentru 
ca, in prezent, să se înregis
treze 22,4 milioane (10,5 la 
sută). Pe baza acestor date, do- 
bindite în cadrul unui recent 
recensămînt pe plan național, 
ar urma ca, pînă în 2020, să se 
consemneze o nouă dublare re
lativă a categoriei virstnicilor. 
respectiv, 43 milioane (15 la 
sută din populație). Datorat. în

principal, declinului continuu 
al nașterilor, actualul proces 
de îmbătrinire reclamă, cum 
s-a apreciat, o serie de măsuri 
de ordin economico-social.

® SATUL CU CASE 
DIN LEMN. O rezervație 
arhitecturală ieșită din comun 
se află la Jeravna, în Bulgaria. 
Adăpostită în inima Balcanilor 
de răsărit, la o altitudine de a- 
proape 700 metri, această mică 
localitate de oieri numără trei 
sute de case vechi de aproape 
două secole, declarate monu
mente ale arhitecturii. Constru
ite din lemn, acoperite cu olane 
roșii, casele din Jeravna au două 
niveluri, tavanele și pereții sînt 
acoperite cu lambriuri din lemn 
sculptat cu multă măiestrie.- In 
centru] satului se află o cișmea 
de piatră. împodobită cu o pla
că de marmură, pe care slnt in

crustate numele unor cunoscute 
personalități de vază din trecut, 
originare din acest sătuc de 
munte. Printre aceștia — un a- 
cademician, un scriitor, alți îna
intași ai culturii și artei bulgare.

® VASUL „PACE" A 
TRAVERSAT CANALUL. 
Un vas purtînd denumirea 
„Pace" a traversat duminică 
Canalul Suez, pornind în 
cursul dimineții de la Port Said 
și ajungînd seara la Suez. Va
sul, sub pavilion panamez, avea 
la bord pe Abie Nathan, cu 
dublă cetățenie israeliană și 
britanică, care este denumit și 
„pilotul păcii", deoarece a între
prins, in mai multe rînduri, 
unele inițiative pe care le con
sidera ca fiind de natură să 
contribuie la destinderea în re
lațiile israeliano-arabe. Sîm
bătă, pentru prima oară, cere

rea sa de a I se autoriza tra
versarea canalului a fost satis
făcută de organismul egiptean 
care administrează canalul — 
ceea ce este apreciat de comen
tatori ca un gest de bun augur 
pentru perspectivele deschise 
de noul an în direcția unei so
luționări pe căi politice a con
flictului din Orientul Apropiat.

• MORT DE 136 DE 
ORI. Cu această performanță 
neobișnuită se poate lăuda un 
singur om — americanul Denis 
Quilty. in vîrstă de 51 de ani. 
în ultimii doi ani și jumătate, 
ca urmare a unor stopuri car
diace, a fost de 136 de ori în 
stare de moarte clinică, cea mai 
lungă perioadă de acest fel du- 
rînd patru minute. Făcînd suma 
acestor stopuri cardiace ar re
zulta o jumătate de zi de „ab
sență" dintre cei vii.

® „ULTIMUL MOHI
CAN". Meseria de „hamal 
montan" a devenit o rari

tate în Cehoslovacia, datorită 
apariției puternicelor teleferice. 
Și totuși, Ladislaw Kulanga, în 
vîrstă de 26 de ani, nu vrea să 
se despartă de meseria prede
cesorilor săi din familie. El 
face zilnic cursa dintre o ca- 
bană-restaurant din Tatra Mare, 
situată la 2 015 metri deasupra 
mării, și mica localitate Gre- 
bienok, cărînd cele 110—115 ki
lograme de alimente necesare 
turiștilor ce poposesc la caba
nă. în timpul iernii, parcurgind 
distanța amintită, pierde din 
greutate, de fiecare dată, în 
timpul urcușului trei kilograme. 
El declară insă că nu dorește 
să-și schimbe meseria și cu atît 
mai puțin să renunțe la titlul 
de singurul hamal montan din 
Cehoslovacia.

O ÎMPOTRIVA CRU
ZIMII FAȚĂ DE ANI
MALE. Reprezentanții a nu
meroase societăți care se ocupă 
de protecția animalelor se vor 
întilni, în cursul acestei luni, la 

Paris pentru a întocmi un do
cument împotriva cruzimii față 
de animale, pe care intenționea
ză să-l prezinte ulterior la 
UNESCO. Documentul vizează, 
între altele, interzicerea coride
lor, a luptelor de cocoși etc.

© O FEREASTRĂ 
SPRE TRECUTUL ÎNDE
PĂRTAT. In statul indian 
Haryana, arheologii au desco
perit resturile unui oraș din pe
rioada unei vechi civilizații 
care s-a dezvoltat pe aceste 
meleaguri în niileniile III și II 
î.e.n. A fost dezvelit un zid 
care, după cit se pare, împăr
țea orașul în două părți, una — 
pentru pătura conducătoare, 
cealaltă — pentru clasele de 
rînd. Zidul are o poartă în
gustă. apărată de un puternic 
bastion. In timpul săpăturilor 
au fost găsite diverse produse 
de olărie si obiecte din cupru ; 
a fost descoperit, de asemenea, 
un ingenios sistem de aduc- 
țiune și de scurgere a apei.
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Mesaje de Anul nou SPANIA

BRAZZAVILLE, r- Președintele 
Republicii Populare Congo, Marien 
Ngouabi, a arătat, în mesajul cu pri
lejul Anului nou, că în prezent situa
ția economiei congoleze nu este sa
tisfăcătoare, aceasta datorîndu-se în 
mare măsură acțiunilor companiilor 
transnaționale, care aduc prejudicii 
economice țării. Unul din principa
lele evenimente politice interne ale 
anului 1977 — a arătat el — va fi cel 
de-al III-a Congres ai Partidului 
Congolez al Muncii, care va avea 
drept principală sarcină reînnoirea 
Comitetului Central și a Biroului Po
litic, precum și constituirea unei „e- 
chipe guvernamentale dinamice șl 
revoluționare1*.

DAKAR — în mesajul său de Anul 
nou, președintele Senegalului. Leo
pold Sedar Senghor, a subliniat că 
1976 nu a fost întru totul favorabil 
Africii, răminînd încă de rezolvat o 
serie de probleme ale continentului. 
Sînt necesare — a spus el — noi 
eforturi pentru soluționarea cit mai 
grabnică a acestora. în legătură cu 
situația din Orientul Apropiat, șeful 
statului senegalez a evidențiat, prin
tre altele, evoluția favorabilă înre
gistrată de criza libaneză.

ADDIS ABEBA. — „Principala 
noastră preocupare o reprezintă in 
viitor eliberarea sudului Africii ; 
poporul Zimbabwe a pășit fără în
doială pe calea ireversibilă a elibe
rării sale. Aceasta se .datorează fer
mității luptătorilor pentru libertate 
ai acestui popor, care, intensificin- 
du-și lupta lor armată, au determi
nat pe rasiști să accepte principiul 
dobîndirii inevitabile a independen
tei", se arată in mesajul de Anul 
nou al secretarului general al Orga
nizației Unității Africane, William 
Eteki Mboumoua.

LUSAKA. — Președintele Zambiel, 
Kenneth David Kaunda, a relevat că 
poporul zambian a obținut in 1976 o 
nouă victorie Împotriva imperialis
mului, și a rasismului. El a subliniat 
că mașinațiunile îndreptate împotriva 
Zambiei au eșuat datorită dirzeniel 
cu care poporul și-a apărat indepen
denta și suveranitatea. Referindu-se 
la problemele sudului Africii, pre
ședintele Kaunda a reafirmat spriji
nul tării sale fată de lupta populației 
majoritare din Rhodesia și Africa de 
Sud pentru cucerirea drepturilor sale.

LIMA. într-o conferință de presă 
organizată Ia sfîrșit de an. președin
tele Perului. Francisco Morales Ber
mudez, a dezvăluit intenția guver
nului de a restabili regimul politic 
civil in Peru într-o perioadă de trei 
pînă la patru ani. El a spus că pla

nul de revenire la guvernarea civilă 
va fi prezentat poporului Peruvian 
cel mai tîrziu in februarie, pentru o 
dezbatere publică. Revenirea — a 
precizat el — se va produce în etape 
progresive, dintre care prima va fi 
constituită de alegeri municipale, 
după care vor urma alegerile na
ționale.

BAMAKO. — Republica Mali este 
gata să-și aducă contribuția activă 
la apărarea păcii, libertății și echi
tății pe pămînt, a subliniat Moussa 
Traore, președintele Comitetului Mi
litar de Eliberare Națională, șeful 
statului maliez.

El a salutat victoriile popoarelor 
africane împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului 
și a exprimat solidaritatea țării sale 
cu lupta popoarelor din Zimbabwe, 
Namibia și R.S.A. pentru libertate și 
independență, împotriva politicii ra
siale. Moussa Traore a chemat po
porul țării sale să-și multiplice efor
turile in vederea creșterii producției 
industriale și agricole.

CARACAS. — Președintele Vene- 
zuelei, Carlos Andres Perez, a apre
ciat că perspectivele economice ale 
țării sînt deosebit de încurajatoare 
pentru 1977. „Vom avea însă de fă
cut față unor dificultăți, pericole și 
amenințări sporite", a atras el 
atenția.

Cu același prilej, președintele a 
anunțat că Venezuela va acorda ță
rilor latino-americane învecinate cre
dite în vederea limitării efectelor 
asupra economiilor lor a recentei 
majorări a prețului petrolului pe 
piața mondială.

ANTANANARIVO. — Adresin- 
du-se poporului malgaș cu prilejul 
Anului nou, președintele Didier Rat- 
siraka a relevat în mesajul său că 
în 1976 au fost obținute succese în 
domeniile reformei agrare, al învăță- 
mîntului și al ocrotirii sănătății. 
Anul trecut au fost naționalizate o 
serie de întreprinderi ale industriei 
zahărului, au fost luate măsuri în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de 
muncă din fabrici. în această primă 
etapă a revoluției, a spus președin
tele Republicii Democratice Mada
gascar, se vor crea bazele socialis
mului în toate domeniile vieții po
litice. economice și culturale.

BEIRUT. — Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. a declarat în mesajul adre
sat poporului palestinean că 1976 a 
fost anul unui nou avînt al luptei 
revoluționare a palestlnenilor pentru 
drepturile lor legitime.

Jara cere luarea de măsuri concrete 
pentru restabilirea democrației" 

O declarație a Comitetului Executiv 
al P.C. din Spania

cesitatea ca acum să fie eliberat! toți 
detinuții politici, fără excepție.

în declarație se subliniază din nou 
dorința partidului comunist de a se 
ajunge la o înțelegere națională și de 
a colabora cu toate forțele politice 
pentru crearea condițiilor 
realizării transformărilor 
cale pașnică, a obținerii 
tăți adevărate în Spania.

★
Ziarul britanic „THE GUARDIAN" 

apreciază că „eliberarea de către 
autoritățile spaniole a lui Santiago 
Carrillo și a tovarășilor săi reprezin
tă o mare victorie a rațiunii. La fel 
poate fi apreciată și hotărîrea guver
nului spaniol de a desființa tribuna
lele excepționale ale ordinii pu
blice"... „Comuniștii (spanioli — 
n. red.) există — fără nici o îndoială 
— și dacă ei ar fi obligați să reintre 
în clandestinitate, nu ar exista, prin 
aceasta, mai puțin", scrie cotidianul 
britanic.

1
Manifestații ale populației în sprijinul 

amnistiei politice generale

Comitetul Executiv al P.C. din 
Spania a dat publicității o declarație 
prin care salută eliberarea secreta
rului general al partidului. Santiago 
Carrillo, și a altor conducători ai P.C. 
din Spania. „Au triumfat sentimen
tul de responsabilitate, conștiința fap
tului că țara cere încetarea repre
siunilor și luarea de măsuri concre
te pentru restabilirea democrației", 
se spune în document.

Comitetul Executiv al P.C. din 
Spania subliniază că hotărîrea adop
tată de partidele de opoziție de a 
începe tratativele cu guvernul numai 
după punerea în libertate a conducă
torilor partidului comunist a întărit 
opoziția democratică și a creat con
dițiile necesare pentru asemenea tra
tative.

Relevînd importanta amplei cam
panii de solidaritate care s-a desfă
șurat după arestarea conducătorilor 
P.C. din Spania, declarația relevă ne-

în vederea 
politice pe 
unei liber-

agențiile de presă transmit
Cil prilejul 
aniversării 
Republicii

ACTIVITATE DIPLOMATICĂ
PRETORIA. Agenția Reuter trans

mite că președintele conferinței de la 
Geneva în problema Rhodesiei, Ivor 
Richard, a părăsit luni după-amiază 
reședința premierului sud-african, 
John Vorster, după întrevederi des
fășurate timp de trei ore. Ivor Ri
chard a declhrat că urmează să se 
întîlnească cu Vorster din nou în 
cursul săptămînilor următoare. Ace
eași agenție apreciază că ambasadorul 
britanic a considerat necesar să aibă 
convorbiri cu Vorster, avînd în ve
dere faptul că Africa de Sud este în 
general recunoscută ca avînd un „rol 
vital" în problema rhodesiană din 
momentul proclamării unilaterale a

IN PROBLEMA RHODESIEI
Independenței Rhodesiei, ceea ce a 
făcut ca aceasta să depindă din punct 
de vedere economic de vecinul din 
sud.

*
LONDRA. într-un interviu radio

difuzat, primul ministru britanic Ja
mes Callaghan a subliniat că „Marea 
Britanie este gata să-și asume res
ponsabilitățile în Rhodesia, atîta timp 
cit acest fapt nu va necesita folosirea 
forței și violenței. în caz contrar, ne 
vom găsi în situația unei puteri co
loniale. O asemenea epocă este de
pășită de multă vreme In Africa".

MADRID 3 (Agerpres). — într-o 
serie de localități din Tara Bascilor, 
situate în apropierea orașului Bilbao, 
au avut loc, duminică, manifestații 
ale locuitorilor în favoarea amnistie
rii generale a deținuților politici din 
Spania. Astfel, la Algorta. circa 10 000 
de persoane purtau banderole pe care 
era înscrisă această revendicare poli
tică majoră. între demonstranți fi 
poliție s-au produs ciocniri.

în suburbiile industriale ale ora
șului Bilbao, 1 500 de persoane au de
monstrat, scandînd lozinci în care ce
reau eliberarea tuturor deținuților 
politici din Spania ; manifestant» au 
cerut, totodată, reprimirea la lucru a 
unui număr de aproximativ o mie de 
muncitori metalurgiști concediati re
cent de întreprinderea „Tarauș" din 
Bilbao. La Basauri, tot în apropiere 
de Bilbao, 2 000 de persoane au parti
cipat la o manifestație în favoarea 
amnistiei.

O altă manifestație în favoarea am
nistierii deținuților politici a avut loo 
într-o altă regiune a Spaniei, la Bar
celona, unde numeroși cetățeni au 
parcurs străzile centrale ale orașului, 
scandînd lozinci in care cereau elibe
rarea tuturor celor arestați pentru 
convingerile lor politice.

★
Eliberarea luf Santiago Carrillo, se

cretar general al Partidului Comunist

din Spania, și a celorlalți șapte con
ducători ai partidului „creează con
diții favorabile începerii de negocieri 
între guvern și opoziție" — se subli
niază într-un comunicat al Partidu
lui Socialist Unificat din Catalonia. 
Aceste negocieri vor permite să se 
definească condițiile unei uniuni a 
tuturor partidelor de opoziție, ceea 
ce constituie obiectivul politic funda
mental — se arată în document. Co
muniștii catalani consideră eliberarea 
lui Santiago Carrillo ca „o mare vic
torie politică".

Pe de altă parte, se exprimă re
gretul că guvernul, în ciuda cererilor 
insistente ale poporului, nu a decre
tat o amnistie totală. în încheierea 
comunicatului. Partidul Socialist U- 
nificat din Catalonia a lansat poporu
lui catalan apelul de a depune noi 
eforturi în vederea decretării acestei 
amnistii.

ir
Poliția din orașul Sevilla a pătruns 

luni cu forța în localul unei tipo
grafii unde era tipărit ziarul 
„Bandera Roja", informează agenția 
France Presse, citînd un articol pu
blicat de cotidianul „Pueblo". Au fost 
arestate opt persoane, acuzate de a- 
partenență la Partidul Comunist din 
Spania. Polițiștii au sechestrat între
gul material de imprimare, ca și unele 
utilaje.

Președintele Egiptului despre unele probleme 
ale politicii interne

Pe „poteca îngustă dintre abisul 

inflației și prăpastia recesiunii"
Preocupări ale noului guvern nipon

CAIRO 3 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
analizat în cadrul unei reuniuni or
ganizate la Cairo cu principalii săi 
colaboratori unele probleme interna 
urgente ce se cer soluționate ta 1977, 
!n scopul de a răspunde necesități
lor imediate ale populației, în special 
cele privind aprovizionarea cu ali
mente șl articole textile, fixarea pre
turilor la principalele bunuri de con
sum și asigurarea dezvoltării servi
ciilor publice — informează agenția 
M.E.N. Președintele Sadat a insistat 
asupra necesității de a se elabora o 
nouă legislație în domeniul impozi
telor. exprimîndu-și încrederea că

QUITO — Aniversarea Re
publicii Socialiste România a 
fost marcată, la Quito, de o 
manifestare, organizată în aula 
„Benjamin Carrion" a Casei de 
cultură ecuadoriene. Sixto Sal
guero, președintele Societății 
ecuadoriano-române, a evocat, 
in deschiderea solemnității, ac
tul de la 30 Decembrie 1947 și a 
subliniat dezvoltarea susținută 
a relațiilor culturale ți de prie
tenie dintre Ecuador și 
noastră. A avut loc apoi o 
de filme românești.

ATENA — Cu prilejul 
de-a 29-a aniversări a Republi
cii, Televiziunea greacă a 
transmis o emisiune 
actului de la 
1947.

LISABONA, 
și televiziunea 
transmis mai multe emisiuni cu 
muzică românească și relatări 
privind acest important eveni
ment din istoria poporului ro
mân. De asemenea, presa portu
ghezi a publicat materiale con
sacrate aniversării republicii, e- 
vidențiind, totodată, raporturile 
bune de colaborare pe multiple 
planuri stabilite intre România 
și Portugalia după 25 aprilie 
1974.

țara 
gali

celei

greacă 
j dedicată 

30 Decembrie

Radiodifuziunea 
portugheză au

După formarea noului guvern, 
condus de Takeo Fukuda, atenția 
cercurilor politice și economice ni
pone se îndreaptă, la acest început 
de an, asupra măsurilor pentru de
pășirea dificultăților prin care trece 
țara. în aprecierea șanselor de 
adoptară- a unor măsuri eficiente 
se au în vedere condițiile în care 
Takeo Fukuda a venit la conduce
rea partidului guvernamental li
beral-democrat, îndeosebi persis
tenta disensiunilor dintre frac
țiunile acestui partid, pe fundalul 
frămintărilor provocate de „afa
cerea Lockheed" și de deosebirile 
de opinii asupra unor probleme 
stringente ale societății japoneze, 
care au duș la cea mai gravă criză 
a liberal-democraților, inclusiv re
culul substanțial la recentele ale
geri parlamentare.

Guvernul, care dispune acum, 
după atragerea unor deputați con
servatori independenți, de o majo
ritate precară în Camera Reprezen
tanților. este confruntat cu mani
festarea în forme noi a fenomene
lor de stagnare a activității eco
nomice. cu recrudescenta inflației, 
cronicizarea șomajului și cascada 
falimentelor. Acestea au impus a- 
doptarea unui program de măsuri 
antirecesioniste, prin suplimentarea 
bugetului pe anul financiar în curs. 
Pe de altă parte, in prezent se pro
cedează la o evaluare a implicații
lor pe care le va avea pentru eco
nomia niponă sporirea prețurilor la 
petrol, hotărîtă recent de țările 
O.P.E.C. Guvernul japonez . este, 
totodată, preocupat de cererile par
tenerilor săi comerciali, îndeosebi 
Piața comună și S.U.A., privind li
mitarea exporturilor la unele pro
duse nipone.

în primele sale luări de poziție, 
premierul Fukuda sublinia drept 
sarcini prioritare depășirea dificul
tăților prin care trece P.L.D. 
și stimularea activității economice 
de-a lungul „potecii înguste intre 
abisul inflației și prăpastia rece
siunii" — cum s-a exprimat el în 
mod plastic — precum și investiga
rea scandalului Lockheed. Fukuda 
evoca necesitatea unei reuniuni ur
gente la nivel înalt a principalelor 
state industrializate pentru elabo
rarea. printre altele, a unei strate
gii comune vizînd depășirea ac
tualei recesiuni economice interna
ționale ; el a recunoscut, totoda
tă, că, în anul care a trecut, eco
nomia japoneză a fost orientată ex
cesiv spre exporturi, ceea ce a 
atras critici, în special din țările 
Pieței comune.

în actualele împrejurări, partide
le japoneze de stingă preconizează 
măsuri în vederea înlăturării fac
torilor care influențează negativ so
cietatea și economia niponă. îndeo
sebi pentru democratizarea structu
rilor sociale și economice și apăra
rea nivelului de trai al populației,

precum și pentru elucidarea scan
dalului Lockheed și combaterea co
rupției.

Partidul Comunist din Japonia 
pornește de la premisa că actuale
le structuri economice trebuie să 
fie schimbate, astfel încit să ser
vească intereselor poporului. Co
muniștii niponi cheamă la o schim
bare democratică în sistemul finan
ciar, propunînd abolirea treptată a 
privilegiilor fiscale și de credit ale 
marilor firme, protejarea activității 
micilor întreprinderi, ^modificarea 
legislației antimonopol,' în scopul 
prevenirii practicilor speculative și 
antisociale ale acestor companii. 
P.C.J. subliniază necesitatea utili
zării planificate a tuturor resurse
lor naturale ale țării și folosirii în 
scopuri pașnice a energiei nuclea
re. în ce privește restructurarea in
dustriei, comuniștii se pronunță 
pentru dezvoltarea ramurilor lega
te de progresul tehnologic. în pri
mul rind cele cu un grad redus de 
poluare și, totodată, pentru- dezvol
tarea agriculturii și industriilor a- 
ferente. în același timp, comuniștii 
niponi se pronunță pentru o politi
că economică independentă, pe ba
zele egalității și avantajului reci
proc, pentru extinderea relațiilor de 
cooperare economică și tehnică cu 
țările în curs de dezvoltare, spriji
nă acțiunile acestora de întărire a 
suveranității economice asupra re
surselor lor naturale, pentru un ra
port corespunzător între preturile 
materiilor prime și cele ale produ
selor industriale, în general pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, juste și echi
tabile.

La rîndul său. Partidul Socialist 
din Japonia pune accentul pe adop
tarea unor măsuri urgente în vede
rea apărării nivelului de trai al 
poporului, afectat de recesiune și 
inflație. Printre măsurile antirece
sioniste preconizate de socialiști fi
gurează reducerea impozitelor, 
combaterea șomajului, ajutorarea 
populației rurale care a avut de su
ferit ca urmare a calamităților na
turale, încurajarea activității mici
lor întreprinderi, abolirea sistemu
lui fiscal preferențial pentru marile 
companii. Ca și comuniștii, socia
liștii niponi se pronunță, de aseme
nea, pentru amplificarea cooperării 
economice și tehnice cu țările în 
curs de dezvoltare.

Observatorii politici și de presă 
de la Tokio sînt unanimi în a apre
cia că noul cabinet își începe acti
vitatea avînd un dosar voluminos 
de probleme, subliniind că soluțio
narea acestora depinde de măsura 
în care se va acționa în direcția 
unor schimbări profunde pe planul 
vieții economico-sociale. așa cum 
preconizează partidele de opoziție, 
forțele larg democratice.

Paul D1ACONU

Convorbiri privind 
evoluția situației 

din Liban
BEIRUT. Primul ministru al Liba

nului, Selim Al-Hoss, s-a lntîlnit 
luni cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
au anunțat surse guvernamentale re
luate de agenția U.P.I. în cadrul în- 
tîlnirii, prima între Selim Al-Hoss și 
Yasser Arafat după instalarea noului 
guvern libanez, au fost examinate 
probleme referitoare la evoluția si
tuației din Liban după încetarea 
luptelor între părțile rivale.

aceasta va lua ta considerare intere
sele maselor muncitoare. Șeful statu
lui a făcut apel la membrii guver
nului șl Ia celelalte organe de con
ducere să manifeste un interes spo
rit față de soluționarea unor proble
me importante, cum sînt construcțiile 
de locuințe, dezvoltarea energeticii, 
Îmbunătățirea comunicațiilor, elabo
rarea unei noi legi privind funcțio
narii publici și grija față de nevoile 
tineretului.

Președintele a relevat, totodată, 
necesitatea promovării unei politici 
care să ducă la întărirea libertăților 
și a experienței democratice și a ce
rut încheierea cît mai grabnică a stu
diilor asupra proiectelor de lege pri
vind partidele politice și publicațiile, 
pentru ca toate aceste documente să 
poată fi discutate cît mai curînd po
sibil în parlament — relatează agen
ția M.E.N.

Șeful statului egiptean a abordat, 
de asemenea, situația politică și mi
litară, precum și evoluția evenimen
telor dip Orientul Apropiat.

Convorbiri. GeorSes Marehais, 
secretar general al P. C. Francez, 
care a făcut o vizită neoficială în 
Cuba, a avut convorbiri cu primul 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, Fi
del Castro, cu membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Cuba.

Agenția laoțiană de știri 
a publicat un articol, sub titlul „Vom 
repurta noi victorii în construirea so
cialismului, vom apăra patria", în 
care face bilanțul realizărilor tării în 
anul 1976. în noul an, se subliniază 
în articol, poporul laoțian va conti
nua ’activitatea creatoare, urmind 
hotăririle Partidului Popular Revolu
ționar, vor fi întărite puterea popu
lară la toate nivelurile și forțele ar
mate. Republica va dezvolta mișcarea 
pentru creșterea producției industria
le și agricole în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale poporului și 
creării bazei pentru construirea 
cialismului, va dezvolta cultura 
mocratică națională.

Liga Arabă a lnvltat pa m1, 
niștrii de externe ai 
bre să se reunească 
ianuarie, pentru a stabili o poziție 
comună în cadrul dialogului cu ță
rile din C.E.E. în cadrul reuniunii 
se vor dezbate, de asemenea, o se
rie de probleme ce privesc viitoarea 
sesiune a Comisiei generale a dialo
gului C.E.E. — țările arabe, prevă
zută să se desfășoare la 10 februa
rie la Tunis.

întrevedere. Papa Paul 81 
VI-lea a avut, la Vatican, o între
vedere cu primarul Romei, Giulio 
Carlo Argan, și cu o delegație for
mată din mai multi membri ai mu
nicipalității. Aceasta este prima în
trevedere oficială între suveranul 
pontif și primarul capitalei italiene, 
ales pe listele partidului comunist. 
După întrevedere, primarul Romei a 
declarat ziariștilor că vizita trebuie 
să fie considerată ca un început al 
colaborării între Vatican și munici
palitate pentru rezolvarea unor pro
bleme ale capitalei italiene.

In Irlanda de Nord, el<” 
mentele extremiste au organizat, du
minică, în orașul Crossmaglen (comi
tatul Armagh), un nou atentat, sol
dat cu uciderea unui militar brita
nic și cu rănirea altor doi.

Vizită. General»! Ziaur Rah
man, administrator șef al legii mar
țiale și șef al Marelui Stat Major al 
armatei Republicii Populare Bangla
desh, care a sosit într-o vizită la Pe
kin, a avut o convorbire cu Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Au fost abor
date probleme de interes comun.

Naționalizare. La Luanda ■ 
fost anunțată crearea întreprinderii 
publice a telecomunicațiilor, care a 
luat ființă pe baza achiziționării de 
către statul angolez a tuturor bunu
rilor și instalațiilor deținute de com
pania portugheză „Radio Marconi". 
Un comunicat oficial dat publicității 
relevă că politica promovată de gu
vernul angolez în domeniul tele
comunicațiilor impune crearea in
strumentelor economico-juridice a- 
decvate controlului deplin al statu
lui asupra acestui important sector.

Consiliul municipal din 
Nablus — cei mai mare ora? din 
teritoriile ocupate de Israel pe ma
lul occidental al Iordanului — a a- 
dresat un apel secretarului general 
al O.N.U. de a interveni pe lingă 
guvernul de la Tel Aviv pentru anu
larea amenzilor aplicate tinerilor par
ticipant! la demonstrațiile desfășura
re recent în acest oraș în semn de 
protest față de măsurile cu caracter 
economic adoptate de autoritățile is- 
raeliene, măsuri ce defavorizează 
populația arabă din aceste teritorii.

Londra fără ziare. Cu ex* 
cepția ziarelor „Guardian" și „Daily 
Express", nici un alt ziar londonez 
nu a apărut ieri, din cauza grevei 
declanșate de muncitorii tipografi în 
sprijinul revendicărilor lor privind 
condițiile de muncă.

Convorbiri chino-kam- 
puchiene. Dele§atia economia 
chineză, condusă de Fan I. minis
trul pentru relațiile economice cu 
țările străine, a fost primită de 
Khieu Samphan, președintele Prezi
diului de Stat al Kampuchiei De
mocrate. A avut loc o convorbire 
consacrată unor probleme de interes 
comun.

In Argentina au fost ,poritl‘ 
prețurile la unele produse, cum ar fl 
pîinea, medicamentele și lubrifian- 
ții, precum și tarifele la taximetre, 
anunță agenția Prensa Latina. în 
ultima săptămînă a anului 1976. pre
turile la anumite produse de primă 
necesitate, îndeosebi carnea, au su
ferit puternice majorări, care au 
atins în anumite cazuri 50 procente.

Fermierii danezi și criza 
economica. Dln datel® ■tatistic*  
publicate la Copenhaga rezultă că, ta 
ultimii 15 ani, numărul fermelor s-a 
redus în Danemarca cu 70 000, ceea 
ce reprezintă aproape 35 la sută. Fe
nomenele de criză economică șl fi
nanciară manifestate In sectorul agri
col au afectat cel mal mult gospo
dăriile mici și mijlocii ala agriculto
rilor.

Credit al F.M.I. pentru 
Anglia. Membrii organismului ,'U 
rector al Fondului Monetar Interna
țional s-au reunit luni la Washing
ton pentru a examina cererea Mărit 
Britanii privind acordarea unui îm
prumut în valoare de 3,9 miliarde 
dolari. Potrivit agenției Reuter, a- 
cest credit va fi cu siguranță apro
bat, detaliile fiind stabilite cu pri
lejul consultărilor desfășurate recent 
Ia Londra de către un grup de ei- 
perți ai F.M.I.

so- 
de-

statelor mem- 
la Cairo, la 15

Succesul 
ansamblului 
„Ciocîrlia

Aflat intr-un turneu în Ma
roc, ansamblul de cintece și 
dansuri populare „Ciocîrlia" a 
prezentat un spectacol de gală 
în capitala țării, Rabat. La spec
tacol au asistat regele Marocului, 
Hassan al II-lea, inalte perso
nalități marocane. Apreciind in 
mod deosebit calitatea specta
colului, suveranul marocan și-a 
exprimat admirația pentru pu
ritatea și frumusețea folclorului 
românesc, subliniind, totodată, 
utilitatea extinderii relațiilor 
culturale româno-marocane, ro
lul pe care aceste 
că in mai buna 
apropiere între 
popoare.

relații il joa- 
cunoaștere ți 

celt două

economica, 
vor cunoaște în 
cum n-au mai cu- 
— a declarat con-

Arabia Saudită ’’I v* gp' 
treptat producția de petrol — la 11 
milioane de barili pe zi — pentru 
face față cererii în anul 1977 — 
nunță ziarul „Daily Arab M’v- 
sura este considfv 
să neutralizeze,, caro 
hotărîtă r°^ -*"»  s 
membre ale 4

Prețif
se va. ma 
hotăurea 
de

recentei ' z

f

Excela

Vă ac

acelea?1 1 ac folos' 
prieten I

tării 
relaț 
fost 
urma 
guver ___
tăti ale țării-g, „5.

.menu ;ezf, w-

Șoma] minier. n bazlnel* 
carbonifere Ruhr și Sas dl» R F.G. 
continuă procesul de hchidere a 
minelor", fenomen careitrage după 
sine concedierea unui nare număr 
de muncitori. Potrivit ițelor oficia
le, anul trecut, 6 000 n»eri au com
pletat rîndUrile șomeriT, ca urmare 
a închiderii unor întrejinderl carbo
nifere.

Scăderea cursului 
dolarului

Luni dimineața, la deschiderea, 
pentru prima dată în noul an, a pie
țelor valutare europene, dolarul a 
înregistrat cel mai scăzut nivel în
tr-un interval de peste un an și ju
mătate. Astfel, in capitala Belgiei, 
rata de schimb a fost de 35,65 de 
franci, față de 35,9550 cît s-a înre
gistrat vineri la închidere. Această 
cotă este cea mai scăzută din ulti
mele 21 de luni în Belgia. La Frank
furt pe Main, paritatea monedei a- 
mericane a fost de 2,3560 mărci, com
parativ cu 2,3600. La Amsterdam, do
larul a scăzut de la 2,338fi la 2,4520 
guldeni — rata de schimb wa mai 
slabă din iunie 1975. O situație simi
lară s-a lntîlnit la Ziirich și la Paris.

Perspective sumbre 
în economia țărilor 

Pieței comune
BRUXELLES 3 (Agerpres). — Pla

nul Comunității Economice vest-eu- 
ropene (C.E.E.) de luptă împotriva 
crizei, care a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1977, este motivat de cifre 
îngrijorătoare, fie din statistici, lie 
din carnetele de comenzi, previziuni 
referitoare la producție și la folosi
rea forței de muncă, precum și la 
nivelul prețurilor.

în ce privește noile comenzi, s-a 
Înregistrat o reducere cu 6,8 la sută 
față de luna septembrie 1976 și cu 
17,2 la sută față de luna octombrie 
1975. Pentru terțe țări, această re
ducere a fost cu 25,6 la sută și, res
pectiv, cu 24,8 la sută. S-a prevăzut 
reducerea producției de oțel cu 32,15 
milioane tone pe primul trimestru al 
anului 1977.

Aceste reduceri au dus la proble
me grave. Ultimele statistici anunță 
un număr de 66 030 muncitori șo
meri parțiali în siderurgia vest-eu- 
ropeană, la sfirșitul lunii noiembrie.

Agențiile de presă reiau, într-un 
nou context, sugestia făcută vineri 
de președintele Gerald Ford de a 
transforma Porto Rico — insulă în 
Marea Caraibilor — In cel de-al 
51-lea stat al S.U.A. Este remarcat, 
în primul rind, faptul că noul guver
nator al Porto Rico, Carlos Romero 
Barcelo, care a depus duminică, Ia 
San Juan, capitala insulei, jurămîn- 
tul în fața a peste 8 000 de persoane, 
s-a abținut să menționeze propunerea 
Controversată a lui Gerald Ford.

Atît Gerald Ford, cît și noul pre
ședinte ales, Jimmy Carter, au adre
sat fiecare un mesaj cu prilejul a- 
cestei ceremonii. Gerald Ford n-a

mai amintit de data aceasta propu
nerea sa de vineri.

în mesajul său, Jimmy Carter a 
evocat platforma partidului demo
crat, în care se recunoaște „dreptul 
la autodeterminare politică a Porto 
Rico". „Eu subscriu pe deplin și 
sprijin acest drept deosebit, indife
rent de opțiunea portoricanilor", a 
adăugat J. Carter In mesaj.

Fostă colonie a S.U.A., Porto Rico este 
o insulă in Marea Caraibilor, cu o su
prafață de 8 897 km pătrațl șl cu o 
populație de peste 3 milioane locuitori. 
Continuă să fie un teritoriu dependent 
de S.U.A., care, din 1972, i-a acordat 
statutul de „stat liber asociat", cu unele 
drepturi limitate de administrație locală.

Prognoză
„Cred că italienii 
1977 o austeritate 
noscut pînă acum 
ducătorul marii firme italiene „Fiat",
Giovanni Agnelli, într-un interviu a- 
cordat revistei americane „News
week". Astfel, potrivit specialiștilor, 
inflația se va menține în jurul ratei 
de 20 la sută. Iar statisticile oficiale 
prevăd că, în anul 1977, în Italia vor 
fi cu 500 000—600 000 șomeri mai mult 
decît în anul trecut, ceea ce va face 
ca numărul celor fără lucru să se 
ridice la aproape 2 milioane.

Alegeri legislative în Is
rael. Comisiș legislativă a Parla
mentului Israelului a stabilit ca dată 
preliminară pentru viitoarele alegeri 
legislative ziua de 17 mal. Decizia a 
fost luată după examinarea a șapte 
propuneri făcute de diferite forma
țiuni politice. Alegerile urmau să 
aibă loc în mod normal la 1 noiem
brie, dar data a trebuit să fie devan
sată, ca urmare a demisiei cabine
tului Rabin.

Festivalul internațional 
al filmului. In caPitala Indiei 
s-a deschis, la 3 ianuarie, cea de-a 
IV-a ediție a Festivalului internațio
nal al filmului. Pînă la 16 ianuarie, 
pe ecranele cinematografelor din 
Delhi vor fi prezentate aproximativ 
300 de filme artistice și documentare 
din peste 50 de țări ale lumii.

Victimele cirtilațiel. Po' 
trlvit statisticilor olciale, numărul 
victimelor în accidenele de circula
ție rutieră din capttia Iraniană a 
crescut de la o medie de 3 pe zi la 
nai mult de 5. Se precizează că, ta 
primele șapte luni ale anului trecut, 
pe străzile Teheranului și-au pierdut 
vata în fiecare lună 90 persoane, 
jentru ca în ultimele cinci luni a- 
«eastă cifră să atingă în medie 160.

Populația Terrel
Potrivit unui raport întocmit 

de Comisia pentru populație a 
Consiliului economic și social al 
O.N.U., în martie 1976 popu
lația lumii era de 4 miliarde oa
meni, urmind să ajungă la 
6 637 000 000 în anul 2000. Popu
lația Terrei va depăși 5 mi
liarde de persoane aproximativ 
In anul 1989.

In fiecare zi, populația Pă- 
mîntului crește cu 195 000 do 
persoane.

Cutremur In Grecia.
dimineața s-a produs, în zona 
portului Corint, un cutremur. Din 
Atena i _ ' * - —
tea seismului 
scara Richter, epicentrul 
65 km vest de

■ s-au înregistrat
materiale.

s-a anunțat că intensita- 
a atins 4 grade pe 

_1 fiind la 
capitala Greciei. Nu 
victime sau pagube

Știința și tehnologia modernă 
în lupta contra secetei

BAGDAD — Știința 
și tehnologia modernă 
trebuie să participe e- 
fectiv în lupta împotri
va unui vechi dușman 
al omului — seceta — 
se arată într-un docu
ment semnat de parti- 
cipanții la conferința 
care a avut loc în acest 
scop la Bagdad. La a- 
ceastă întrunire au fost 
prezenți oameni de ști
ință din 12 zone aride 
din Orientul Mijlociu. 
Avind un caracter re
gional, conferința a 
avut loc sub auspi
ciile Comisiei economi
ce 
de 
că

O.N.U. pentru Asia 
vest. într-o statisti- 
generală prezentată

la conferință se arată 
că două treimi din 
populația globului duce 
lipsă de apă potabilă, 
în fiecare zl, bolile pro
vocate sau legate de 
lipsa de apă seceră 
viata a peste 25 000 per
soane. La aceasta se 
adaugă ravagiile provo
cate de inundații, 
zone foarte largi 
Africa și Orientul 
lociu seceta este 
resimțită.

Participants la reuni
unea de la Bagdad au 
Întocmit un plan de 
acțiune care va fi pre
zentat în cadrul Confe
rinței O.N.U. asupra

în 
din 

Mij- 
acut

resurselor de apă ce 
urmează să aibă loc la 
Mar del Plata (Argen
tina) în martie anul 
acesta. în cadrul aces
tui plan sînt incluse 
măsuri de utilizare a 
tehnicii în evaluarea și 
punerea în valoare a re
zervelor hidrologice, e- 
fectuarea de schimburi 
de informații între țări 
în acest domeniu, stabi
lirea de comisii mixte 
de cooperare. La nivel 
național, fiecare tară 
va formula o politică 
clară a utilizării re
surselor de apă 
înființarea unor 
nisme de 
speciale.

prin 
orga- 

conducere

Maree de țiței în Atlantic
Serviciile pazei de coastă americane 

au anunțat că pinza de țiței prove
nită din petrolierul liberian „Argo 
Merchant", eșuat la 15 decembrie in 
apropierea insulei Nantucket, in zona 
litoralului statului american Massa
chusetts, ar putea atinge in decurs 
de două zile apele antrenate de ma
rele curent oceanic Gulf Stream.

De o formă aproximativ ovală, cu 
o lungime de 340 de kilometri ți o 
lățime maximă de 160 de kilometri, 
uriașa pinză poluantă de țiței este

bat din 
duminică 

după-amiază stratul de petrol mai 
avea de parcurs 96 de kilometri pînă 
să pătrundă in curentul din Atlantic. 
Specialiștii consideră că stratul de 
țiței ar putea fi antrenat spre nord- 
est de marele curent cald. Intrucit 
acesta se ramifică in nordul Atlan
ticului, este imposibil să se prevadă 
direcția in care ar putea înainta ma
reea neagră, respectiv spre litoralul 
britanic sau spre cel al Islandei.

împinsă de vinturile ce 
direcția nord-vest, iar

„PANTERA

Timp de mai multe 
săptămîni, opinia pu
blică britanică a fost 
ținută la curent, prin 
intermediul presei, ra
dioului și televiziunii, 
asupra desfășurării 
procesului „panterei 
negre", cum se auto- 
denumea un individ 
declasat, făptașul u- 
nui șir de asasinate, 
inclusiv uciderea unei 
tinere de 17 ani. „A 
imitat ceea ce a văzut 
în filme" — remarca 
„Daily Telegraph", 
referindu-se la „pro
cedeele pregătite cu 
minuțiozitate de pan
tera neagră".

Iar ziarul respectiv 
probabil că nu greșea 
deloc. în Marea ~ 
tanie, ca și în 
țări occidentale, 
nul — atît cel 
cît și cel mic — con
tinuă să ofere cadrul 
unei 
nue a cultului violen
ței — „producții" care, 
după cum scrie „New 
Statesman", „fac edu
cația crimei, oferă e- 
xemple de cum să se 
ucidă cu sînge rece,

escalade

Bri- 
alte 

ecra- 
mare,

conti-

NEAGRĂ" ȘI CULTUL
VIOLENTEI

cum să se jefuiască 
o bancă sau o per
soană particulară". 
Săptămlnalul „Spec
tator" folosește, în 
acest sens, o expre
sie din cele mai plas
tice : „ecranul care 
ucide".

Nu întlmplător, în 
urmă cu cîteva săpiă- 
mîni, ziarul „Sunday 
Telegraph" arăta că 
„în 1975 s-au comis 2 
milioane de delicte 
grave, ceea ce repre
zintă o dublare față de 
acum zece ani".

Căutînd să dezvăluie 
„substratul" invaziei 
pe toate căile a „cul
tului violenței", ziarul 
„Morning Star" subli
niază că este vorba de 
o orientare deliberată 
în încercarea „de a a- 
bate atenția publicului 
de la realitățile vie
ții cotidiene". „Cu re
gularitate, scrie zia
rul, avem știri despre 
inflație, devalorizare, 
criză, șomaj, creșteri 
de prețuri. Mereu se 
cere populației «să 
strîngă cureaua». Și ce 
i se oferă în schimb ?

Imagini de oroare și 
violentă, care să o 
facă să uite de greută
țile vieții de fiecare 
zi".

Statisticile despre 
creșterea criminalității 
au provocat o adîncă 
îngrijorare în rîndul o- 
piniei publice, au con
stituit una din teme
le de dezbateri la con
gresul sindicatelor șl 
la conferințele națio
nale ale principalelor 
partide politice. Nu
meroși sociologi, pe
dagogi, critici de artă 
se pronunță categoric 
împotriva „poluării 
culturii", a „infestării 
ei cu microbul vio
lenței și urii". Este 
cum nu se poate mai , 
dăunător pentru socie
tate — conchide „Gu
ardian" — să invadez', 
micul și marele ecran 
cu un șuvoi nesfîrșit 
de crime și 
Pentru că faptic 
dovedit că violența de 
pe ecran 
violența în viața de 
toate zilele.

violente.
s-a

stimulează

N. PLOPEANU
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