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RECENSĂMÎNTUL

Toți cetățenii sint chemați 
să contribuie la deplina lui reușită
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și ora convenite pentru vizita recenzorilor! 
necesare unor răspunsuri complete și exacte!MUNCĂ NOASTRĂ în lumina exigențelor și sarcinilorice ale anului 1977

în centrul întregii activități vor trebui puse ridicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, creșterea puternică a eficienței economice. în acest scop este necesar ca toate or
ganele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii să acționeze cu înaltă răspundere 
și spirit de abnegație pentru înfăptuirea hotărîtă a măsurilor de reducere a consumurilor 
de materiale și materii prime, ieftinirea investițiilor și reducerea cheltuielilor de producție, 
pentru creșterea susținută a productivității muncii și organizarea pe baze științifice a 
producției și a muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Am început un nou an de muncă, 

cel de-al doilea în cronologia cinci
nalului celui mai dinamic de pînă 
acum — cincinalul afirmării puternice 
a revoluției tehnico-științifice în 
România. Știm ce sarcini de plan a- 
vem de înfăptuit în acest an, cunoaș
tem obiectivele majore și direcțiile in 
care trebuie să acționăm pentru în
făptuirea lor. Ele au fost înfățișate 
eu profunzime și claritate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvintă- 
rile rostite la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 2—3 noiembrie 1976 și Ia Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din ultimele zile ale anului trecut. 
Știm, de asemenea, că numai prin 
muncă avîntată, plină de abnegație, 
eficientă, asigurăm progresul continuu 
și tot mai accelerat al economiei na
ționale, sporirea mai accentuată a ve
nitului național, a avuției naționale 
și ridicarea, pe această bază sigură 
și trainică, a bunăstării întregului po- 

X por.
Evidențiind însemnătatea acestui 

an pentru mersul ferm înainte al ță
rii pe calea progresului și prosperi
tății, în cuvîntarea rostită la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 27—28 decembrie 1976, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Trebuie 
să facem în așa fel încît anul 1977 — 
care are un rol hotăritor în reali
zarea întregului cincinal — să se în
cheie cu rezultate cit mai mari în 
toate domeniile de activitate. In a

cest an să parcurgem un drum Im
portant pe calea realizării planului de 
dezvoltare economico-socială pînă in 
1980, a Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea privind făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea țării spre comu
nism !“.

Pornim în noul an înarmați cu un 
program însuflețitor de muncă și 
creație, conturat cu clarviziune de 
secretarul general al partidului, care 
mobilizează energiile și voința în
tregii noastre națiuni ; ne bizuim pe 
succesele deosebite dobîndite în 
1976, pe experiența bogată acumulată 
în toate domeniile de activitate și 
dispunem de mijloace tehnice și ma
teriale superioare pentru îndeplini
rea în condiții exemplare a tuturor 
obiectivelor pe care ni le-am pro
pus. La acestea se adaugă, ca un 
element de prim ordin, forța dina
mizatoare a conștiinței muncitorești, 
a spiritului revoluționar al omului 
nou, capabil de a munci mereu mai 
bine, mai spornic, mai eficient, pu
ternic stimulat de semnifcațiile de
osebite ale anului 1977 — anul in 
care sărbătorim centenarul indepen
denței de stat, anul în eare vor a- 
vea loc Conferința Națională a parti
dului, primul festival național „Cîn- 
tarea României", în care vom ani
versa împlinirea a 30 de ani de la 
proclamarea republicii. Iată de ce 
tuturor oamenilor muncii le este co

mună dorința și hotărirea de a întîm- 
pina aceste evenimente cu rezultate 
remarcabile în îndeplinirea și depă
șirea planului, în dezvoltarea econo
mico-socială a țării.

Cel. de-al doilea an al cincinalului 
se remarcă, prin amploarea sarcinilor 
pe care le avem de realizat, ca o 
etapă deosebit de importantă în 
dezvoltarea producției materiale, în 
sporirea avuției naționale, in toate 
domeniile construcției economice și 
Sociale. Legea planului național unic 
de dezvoltare a Republicii Socialiste 
România pe anul 1977 prevede creș
terea față de anul trecut a produc
ției globale industriale cu 10,5 la 
sută, a producției globale agricole 
cu 1,9—13,6 la sută, a productivității 
muncii în industria republicană cu 
9.2 la sută ; se vor reduce substan
țial cheltuielile de producție : vor fi 
puse în fabricație cel puțin 660 pro
duse noi și reproiectate, din care 
490 mașini și utilaje noi ; volumul 
investițiilor este în acest an cu 16,7 
la sută mai mare decit în 1976 ; 
volumul exportului va crește sub
stantial. Aceste citeva date șî com
parații sînt concludente pentru a 
defini noul an ca o perioadă i^ina- 
mică, densă și hotăritoare in străda
niile noastre pentru înfăptuirea cu 
succes a cincinalului 1976—1980.

Orientările și indicațiile de o ex
cepțională valoare practică formulate 
de secretarul general al partidului 

constituie pentru toți comuniștii, pen
tru toate organele și organizațiile de 
partid, pentru toate cadrele de con
ducere din economie, pentru toți oa
menii muncii din toate ramurile și 
sectoarele de activitate, un program 
de acțiune bine definit, a cărui în
făptuire — prin stabilirea și aplica
rea de măsuri concrete — trebuie să 
constituie o preocupare centrală de 
zi cu zi in toate unitățile, la toate 
nivelurile. Munca organizatorică prac
tică. operativitatea și răspunderea in 
solutionarea la fața locului, acolo 
unde se hotărăște soarta producției 
și împreună cu oamenii muncii, a 
tuturor problemelor ce condiționează 
realizarea indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului — aceasta tre
buie să fie caracteristica fundamen
tală a stilului de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid, al condu
cerilor ministerelor, centralelor și u- 
nităților economice.

Dintre sarcinile care revin colecti
velor din întreprinderi, institute de 
cercetare și proiectare, ministere și 
centrale, asupra cărora se cuvine să 
insistăm in acest început, de an, se 
detașează cu prioritate aceea a creș
terii puternice' a eficientei econo
mice. Această problemă trebuie să 
concentreze energia și capacitatea, 
creatoare a fiecărui om al muncii, 
indiferent de sfera în care lucrează,
(Continuare in pag. a II-a)

Așa cum este cunoscut, astăzi 
începe în întreaga țară recensă- 
mintul populației și al locuințelor. 
Acțiune de mare importanță politică, 
această amplă investigație socio-de- 
mografică — desfășurată după prin
cipii și tehnici riguros științifice 

'va oglindi profundele transformări 
socialiste din patria noastră, modifi
cările ce au avut loc în numărul, 
repartizarea populației și a forței de 
muncă pe teritoriul țării, în princi
palele ramuri ale economiei, în ni
velul de pregătire a populației. în îm
bunătățirea condițiilor de locuit. Da
tele și informațiile culese cu acest 
prilej vor fi utilizate la fundamen
tarea măsurilor ce trebuie adoptate 
în vederea îndeplinirii exemplare a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea economiei națio
nale și ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.'. înfăp
tuirea politicii demografice.

Desfășurarea recensămîntului a 
fost minuțios pregătită și organizată 
pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 14 aprilie 1976 și a De
cretului Consiliului de Stat nr. 145 
din 1976. Pe plan local s-au consti
tuit din timp comisii județene, mu
nicipale, orășenești și comunale care, 
potrivit atribuțiilor și competenței 
lor legale — sub Îndrumarea perma
nentă a Comisiei Centrale pentru 
recensămîntul populației și al locu
ințelor — au organizat efectuarea 
lucrărilor recensămîntului. Circa 
130 000 de oameni — în marea lor 
majoritate cadre didactice — au fost 
temeinic instruiri, în calitate de recen- 
zori, știut fiind că de modul în care a- 
ceștia își vor îndeplini Îndatoririle, de 
conștiinciozitatea și corectitudinea 
cu care vor face înregistrările în for
mularele de recensămint depinde in 
mod hotăritor succesul întregii ac
țiuni. Dar reușita deplină a recen- 
sămintului depinde de noi toți; fie
care dintre noi poate contribui și este 
dator să contribuie la buna desfă
șurare a lucrărilor recensămîntului, 
documentîndu-se și pregătindu-se 
pentru a putea să dea, la toate între
bările puse de recenzori, răspunsuri 
complete și exacte. Ne îndeplinim 
astfel o importantă îndatorire cetă
țenească, patriotică, înfăptuim un act 
de Însemnătate politică, menit să 
răspundă — odată cu finalizarea lu
crărilor recensămîntului și valorifi
carea datelor culese — aspirațiilor 
spre mai bine ale fiecărei familii, 
ale fiecărui membru al societății.

Pentru a veni în sprijinul citito
rilor săi, „Scînteia", la timpul potri
vit, le-a pus Ia dispoziție în paginile 

sale o rubrică specială, în cadrul că
reia s-au explicat pe larg scopul, 
modul de organizare și desfășurare 
a recensămîntului, s-au dat răspun
suri la întrebări și s-au prezentat 
în 'detaliu aspecte mai importante ale 
tehnicii de completare a formulare
lor de recensămint. De astă dată vom 
recapitula citeva amănunte strict ne
cesare desfășurării în cele mai bune 
condiții a lucrărilor recensămîntului 
și citeva reguli pe care trebuie să 
le cunoaștem cu toții.

în primul rind este de datoria fie
căruia să respecte cu strictețe ziua 
și ora — convenite cu recenzorii în 
zilele de 3 și 4 ianuarie — pentru 
efectuarea propriu-zisă a recensă
mîntului. Respectarea de către toți

SCURTĂ RECAPITULARE 
In legătură cu 

întrebările la care 
TREBUIE SĂ RĂSPUNDEM 

cetățenii a zilei și orei stabilite, ca 
și punctualitatea recenzorilor de alt
fel sint mai mult decit necesare pen
tru că intervalul de 8 zile, în care se 
va desfășura recensămîntul, nu este 
deloc mar.e dacă ne gîndim la volu
mul de muncă ce urmează să se des
fășoare în acest timp.

Ce trebuie să șție neapărat fie
care persoană care va fi recenzată 
și pentru ce răspunsuri trebuie să 
se documenteze — dacă n-a fă
cut-o pînă acum ?

Potrivit metodologiei de Inre- 
** gistrare, datele și informațiile 
culese de recenzori în cursul celor 
opt zile, cît va dura recensămîntul, 
vor trebui să reprezinte ceea ce s-ar 
putea numi fotografia situației exis
tente — atît a persoanelor cît și a 
clădirilor — la ora zero din noaptea 
de 4 spre 5 ianuarie, indiferent de 
modificările care au survenit Intra 
acest moment, denumit in mod con
vențional „moment critic", și ziua în 
care se fac efectiv înregistrările.

Ritm intens de lucru 
pe șantierele de locuințe

După cum este cunoscut, înre- 
gistrarea fiecărei persoane se va 

face pe „gospodărie" — la recensă
mint prin gospodărie înțelegindu-se 
grupul de persoane (prezente sau 
absente, indiferent pentru ce perioa
dă de timp și pentru ce motiv) care 
locuiesc împreună, avind de regulă 
legături de rudenie între ele și care 
participă la formarea și cheltuirea 
veniturilor. Din aceeași gospodărie 
se consideră că fac parte și persoa
nele între care nu există legături de 
rudenie, 'dar care declară că. prin 
înțelegere, locuiesc și se gosoodăresc 
împreună, copii aflați în plasament 
familial, bătrîni sau oricine alt
cineva care este întreținut de mem
brii respectivei gospodării.

Persoanele născute în altă loca- 
” litate decit cea în care domici
liază la data recensămîntului vor tre
bui să declare și anul în care s-au 
stabilit în această din urmă localitate 
— în afară de cei plecați pentru sa
tisfacerea stagiului militar, diferite 
munci sezoniere, tratament medical, 
îndeplinirea unor sarcini de serviciu 
în străinătate. Toți aceștia, care n-au 
locuit de la naștere, in mod neîntre
rupt in aceeași localitate — ca și cel 
evacuați în timpul războiului și care 
au revenit în localitatea natală — 
vor trebui să se documenteze asupra 
următoarelor amănunte pe care ur
mează să le declare recenzorilor : 
județul și categoria de localitate — 
municipiu, oraș, comună suburbană 
sau comună — în care au avut ulti
ma reședință, înainte de a se stabili 
în localitatea unde sînt recenzați. 
Deci nu adresa completă, cu stradă, 
număr de casă, apartament.

După cum se știe, la reeensă- 
mint, femeile născute .înainte de 

anul 1962 vor trebui să declare si 
numărul copiilor născuți vii, pînă la 
ora zero din noaptea de 4 spre 5 ia
nuarie, indiferent dacă la data înre
gistrării aceștia mai sînt sau nu în 
viață. In această categorie se soco
tesc toți copiii proveniți din căsăto
ria actuală, din căsătorii anterioare 
și din afara căsătoriei. Dar nu se în
registrează copiii soțului, copiii aflați 
în plasament familial sau înfiați.
A Toți cetățenii absolvenți ai unei 

instituții de invățămînt vor tre
bui să declare felul acesteia — școală 
primară sau generală, gimnaziu, li
ceu, facultate ș.a.m.d. — cu denu
mirea avută la data cind au absol
vit-o. fără a face vreo actualizare
(Continuare in pag. a V-a)

PRODUSE PESTE PLAN
Tn atmosfera sărbăto

rească din primele două 
zile ale noului an, la Com
binatul chimic din Tirnă- 
veni r iu obținut succe
se semnificative în acti
vitatea productivă. Au

fost produse peste plan 
340 tone carbid, 13 tone 
oxid de zinc, 6 tone bi- 
cromat de sodiu. 7 tone 
produse ceramice antiaci- 
de și altele. (Cornel Po- 
găceanu).

Mereu împreună
Pe frontispiciile marilor noastre sărbători — mereu 

alături.
Mereu îngemănate in clipa săvirșirii tuturor actelor 

fundamentale ale revoluției.
Totdeauna împreună, in orice secundă a istoriei pe 

eare o scriem cu faptele noastre dăruite patriei so
cialiste.

De nedespărțit - STEAGUL PARTIDULUI $1 TRI
COLORUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA. De 
citeva decenii faldurile lor vibrează ca un impetuos șî 
răscolitor imn al bucuriei peste țară. Pentru că tin 
imn al bucuriei a fost fiecare temelie din șirul nesfir- 
șitelor ctitorii. Fiecare urcuș plătit cu sudoare, cu anii 
noștri tineri, nu de puține, ori cu sacrificii. Imn al 
bucuriei — fiecare reușită a omului asupra lui însuși,

Mobilizați de succesele obținute 
in 1976, constructorii brașoveni au 
început noul an cu hotărirea fer
mă de a grăbi ritmul de lucru pe 
șantiere, de a preda beneficiarilor 
un cit mai mare număr de aparta
mente înainte de termen. Pe șan
tierul de la „Noua", de pildă, unde 
se înalță cel mai tinăr cartier al 
Brașovului, buna organizare a 
muncii, folosirea utilajelor la În
treaga capacitate au permis fă se

asigure, încă din prima zi, un ritm 
alert de lucru, celor peste 850 de 
apartamente și garsoniere înălțate 
aici urmind să li se adauge, în a- 
cest an, blocuri însumind 1 800 de 
apartamente, precum și numeroase 
obiective social-culturale. De men
ționat că in acest an în județul 
Brașov se vor construi 7 401 apar
tamente, cu 2 700 mai mult decît 
în anul trecut, respectiv, cu 2 500 
peste prevederile inițiale de plan.

însemnări de scriitor 
la început de an

In opera fără precedent de construcție a omului nou, 
demn de prezentul și viitorul 
mele de România.

Privind alăturate cele două 
spunem :

Patria sîntem noi.
Partidul sintem noi.
Iată o afirmare demni 

bafi ai acestui neam : 
a poporului nostru a 
mân este nemuritor, 
dul acestui popor — Partidul Comunist 
Această tinerețe fără bătrinețe vine din inima fierbinte 
și din conștiința generoasă și cutezătoare a poporului. 
Pentru că, din prima clipă a existenței sale, partidul 
comuniștilor s-a proclamat cu mindrte in slujba po
porului. Si istoria sa de peste jumătate de veac, dem
nă. -de tot respectul, depune vibrantă mărturie că și-a 
onorat cu prisosință acest crez. Istoria sa de peste 
jumătate de veac e martoră că partidul a fost torta 
nestinsă care a luminat clipă de clipă drumul revo
luționar pentru binele țării și poporului. Este torța 
care arde și luminează neobosit și îndrăzneț antemer- 
gător drumul de lumină al patriei și poporului spre 
comunism.

Steagul partidului și tricolorul Republicii — mereu 
alături.

Steagul poporului nemuritor !
Steagul partidului nemuritor !

Iile TĂNASACHE

acestui pămint cu nu-

drapele obișnuim să

de cei mai 
Istoria de 

dovedit că 
Nemuritor va

vrednici băr- 
două milenii 

poporul ro- 
fi și parti- 

Român".

Am sub lupă o car
te poștală ilustrată pe 
care mi-a împrumu
tat-o profesorul N. 
Mocioiu, directorul fi
lialei locale a Arhive
lor statului. Sub in
scripția BRĂILA, CĂ
LĂRAȘI - STRASSE 
este înfățișată zisa... 
stradă. Sub lupă — 
ceea ce a fixat în me
moria bromurii de ar
gint obiectivul apara
tului fotografic al 
neamțului (..Vederea" 
este imprimată la Ber
lin ; ce naiba. doar 
sîntem în România a- 
nilor ’917—’918!). Două 
linii de tramvai. Pe 
una dintre ele. vago
nul electric cu numă
rul 23 transportă tir- 
goveți și reclame (dea
supra lui un mare pa
nou mare invită locui
torii urbei la „Lacrima 
zorilor"); cîteva tră
suri ; țărani încinși cu 
briuri late ; o căruță 
cu hulubele propti- 
te-n pavaj ; ceva mai 
încolo un tomberon ; 
perspectiva este obtu
rată de turlele unei 
biserici. Dincolo de 
trotuarul din dreapta 
— casele. Așa cum 
Ie-a descris nepotul 
lui „Staicu Tstrate

plugar" și fiul Zoițel 
Istrate, acela rămas în 
literatură cu numele 
de Panait Istrati.

Pe trotuarul din 
stingă un grup pes
triț : inși cu pălă
rii de paie „ă la Che

fixate-n revere : să 
se vadă bine ghiulu- 
rile de pe degete șî 
să se vadă bine că 
„au“. Printre ei, par
că așezați cu mina, 
cițiva copii — cela 
mai dramatice chi

mul colț — o circiu
mă. «Orașul celor o 
mie de cîrciumi» nu 
se dezmințea. Și mai 
poți intui ceva. Senti
mentele străzii. O stra
dă în măsuri egale răs
colitoare, palpitantă și

Răspuns contemporan 

la o ilustrată de pe vremuri

Asta era Brăila... 
Călărași-Strasse...

O stradă care avea 
să rămînă ani mulți 
uitată, dar fără ca să 
uite. Deceniile au tre
cut, socialismul a 
boltit alt cer pentru 
țară — deci și pentru 
Brăila — dar strada 
Călărași a rămas cam 
ca la începutul vea
cului. Sigur, ca peste 
tot, a pierit, a fost 
făcut să piară tot ceea 
ce ținea de exploatare, 
misiție și de traiul 
parazitar. Avintul in
dustriilor noi a atras 
la Brăila noi și noi 
brațe de muncă. Face- 
ți-vă o idee : in 1912 
Brăila număra 65 711

valier". cu papioanele 
de rigoare și bastoa
nele cu măciulie me
talică, țipi cu mustă
țile în furculiță și cu 
pîntece enorme, .vizi
bil sufocate în nastu
rii vestelor. Alături, 
cu mîinile pe șoldu
rile-! acoperite de un 
șorț lung, din toval. 
un om cu o față con
centrată — probabil 
vreo calfă de parla- 
giu ; alți cițiva indi
vizi cu aere de his
trioni și cu mîinile

puri ; fețe speriate și 
timide, peceți ale 
unor sfîșieri lăuntrice 
de negindit ; capete 
chiluge deasupra unor 
umeri slăbănogi pe 
care fîlfîie te miri ce. 
Sint băieții de prăvă
lie. Toți, absolut toți, 
sînt desculți. Deasu
pra tuturor, două fir
me cu același conținut 
te edifică asupra des
tinației dughenei din 
proximitatea imediată 
„Salon pentru ras, 
tuns și frizat". La pri

molcomă. îmbuibată 
și pauperă, conforta
bilă și sordidă, hilară 
și grotescă. Intuiești 
deprimarea și furia, 
lirismul provincial și 
morga metropolitană, 
adevărul și mistifica
rea, grandoarea și ni
micnicia, speranța și 
prăbușirea, prostul 
gust paroxistic și ra
finamentul cosmopo
lit. anodinul și biza
reria. Un adevărat 
Babilon.

locuitori ; in 1930 -
68 310 ; în 1948 -
95 514 ;
103 824 ;

în 1956 -
în 1966 -

140 116. Iar acum, în 
1977, cu cîteva zile 
înainte de recensă
mint, știm că popu
lația Brăilei a crescut 
Ia 213 794 locuitori 
(din care 35 894 sint 
flotanți).

Mircea BUNEA
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

CRONICA LUNII DECEMBRIE
internă șî internațională

în pagina a lll-a

IN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre: Viața de partid; Din 
țările socialiste; Din poșta redacției; 
Faptul divers; Sport; De pretutindeni.

începutul unui, an 
constituie un bun pri
lej de a medita asu
pra realizărilor anului 
precedent, asupra suc
ceselor și a unor neim- 
pliniri ale literaturii 
noastre, astfel incit 
scriitorul să se întrebe, 
să confrunte ceea ce, a 
realizat, cu ceea ce și-a 
propus sau trebuia, în 
fapt, să realizeze.

A vorbi despre con
diția poeziei este un 
lucru util, deoarece 
din confruntările de o- 
pinii se nasc totdeauna 
idei. Dar mai impor
tant ni se pare a ur
mări faptele, fiindcă 
acestea depășesc orice 
imaginație omenească. 
Iar poezia noastră ac
tuală, prin dimensiu
nile ei cuprinzătoare, 
prin bogăția frumuse
ților și a gîndurilor su
perior exprimate artis
tic, stîrnește interesul, 
în mod vizibil în con
tinuă creștere. Se poa
te spune că avem ci
titori ! Aceasta se da- 
torește, printre altele 
și faptului că în școa
lă preocuparea pentru 
literatură este mai 
intensă, că nu se pre
dau numai scriitori din 
generațiile trecute, ci 
sint tot mai mult pre- 
zenți scriitorii contem
porani, totul fiind în
fățișat într-o viziune 
nouă, modernă.

Această difuziune 
largă a cărții în rin- 
dul copiilor și al tine
retului din patria 
noastră socialistă mă 
îndeamnă să cred că 
ar trebui să scriem 
mai multă literatu
ră pentru cei mici, 
însă această sarcină 
nu este deloc u- 
șoară, deoarece in 
mina copilului se cere

să pui numai acea 
carte care place sau 
folosește și adultului ; 
dar nu totdeauna ceea 
ce corespunde gustului 
adulților atrage și pe 
copii. De aceea litera
tura pentru copii este 
cel mai dificil gen li
terar. iar pentru a o 
cultiva cu succes să 
ne străduim a cunoaș
te și transpune în li
teratură vnloriiî edu
cative promovate de 
partidul nostru.

Ar fi nimerit, in altă

de HORVATH Imre

ordine de idei, să me
dităm asupra rolului și 
— de ce nu ? — asu
pra condiției criticii 
literare. Se știe la noi 
că un critic, departe 
de a fi un scriitor 
nerealizat, este scriitor 
de critică, iar critica 
literară, atunci cind 
este făcută cu talent, 
poate fi o lectură plă
cută, deoarece critica 
de vocație nu este alt
ceva decit confesiunea 
scriitorului, imaginea 
sa despre lume su
gerată de opera lite
rară. Așa cum există 
cititori de poezie și de 
romane îmi pot închi
pui și cititori de cri
tică, presupunind că 
un critic nu închide o- 
pera literară in sche
me. ci,. întreprinde in 
universul ei incursiuni 
creatoare, călăuzit de 
criterii, de principii și 
exigențe proprii este
ticii noastre materia- 
list-dialectice.

Ar merita, de ase

menea, să discutăm 
despre viața noastră 
de scriitor. Condițiile 
noastre ca scriitori 
s-au modificat mult, 
iar aceasta ridică noi 
probleme pentru mi- 
nuitorul condeiului. 
M-am întrebat dacă, 
scriind poezie, fac mai 
bine acest travaliu 
stind la masa de lucru 
decît atunci cind 
scriam versurile pe 
propriii mei genunchi. 
Nu — mi-am răspuns 
— nu scriu poezie mai 
bună, dar o scriu mai 
comod 1 A crea în
seamnă pentru mine 
a evoca durabil tot 
ceea ce trăiește in 
jurul meu, sau ar fi 
putut să trăiască ; 
este, într-un fel. apor
tul meu la construirea 
viitorului. Și dacă vii
torul ne interesează pc 
toți e bine să-1 avem 
întotdeauna în vedere 
in munca noastră, în- 
trucît munca reprezin
tă — asemenea lui 
Faust — fixarea cli
pei, a momentului în 
eternitate.

în aceste prime zile 
de nou an aș dori ca, 
așa cum eu — ca toți 
scriitorii de altfel , — 
l-am căutat pe cititor, 
și-cititorul să simtă în
demnul de a-1 căuta 
pe scriitor, care nu 
vorbește numai pentru 
sine, ci și pentru el. iu
bitorul de carte. De
oarece cuvintele, gla
surile. culorile trăiesc 
în noi toți, dar în fie
care trăiește alt cu- 
vînt, altă voce, altă 
culoare. Fericit acela 
care Se recunoaște pe 
sine în glasul și culo
rile artei ; astfel iși 
multiplică ființa și 
nici o clipă nu se va 
simți singur.
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ale producției
’„...Ne-am cîntărit bine forțele pen

tru anul 1977. Analiza riguroasă, 
științifică, a posibilităților noastre 
indică 
losirii 
ment a 
ducție, 
o dată 
gice, . ...
depășit propriile calcule..." (Sabin 
Faur, președintele consiliului oame
nilor muncii, directorul general al 
Centralei industriale siderurgice Hu
nedoara).

....C.S.H. este ceea ce se cheamă 
un colectiv «de marcă-. Titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, acordat 
combinatului în anul recent încheiat, 
exprimă nu doar eroismul unuia sau 
altuia dintre membrii acestui mare 
colectiv, ci colectivismul acestui 
eroism..." (Florian Stanciu, locțiitor 
al secretarului comitetului de partid).

Iată citeva spicuiri din cuprinsul 
foii volante „Siderurgiștii — la cum
păna dintre ani", editată de comi
tetul de partid din combinatul hu- 
nedorean cu sprijinul direct al re
dacției ziarului județean „Drumul 
socialismului" și difuzată în ajunul 
noului an și în primele zile ale lui 
ianuarie în toate secțiile și sectoa
rele. Foaia volantă face o scurtă re
trospectivă a modului în care s-a 
muncit în anul 1976 și popularizează 
larg sarcinile pe 1977, stăruind asu
pra principalelor măsuri stabilite 
pentru îndeplinirea lor exemplară.

Realizarea și difuzarea acestei foi 
volante — asemenea multor altora 
care au fost editate pină acum — 
exprimă, de fapt, caracteristicile 
muncii politico-educative desfășurate 
neîntrerupt în combinat pentru mo
bilizarea activă a siderurgiștilor Ia 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin, ale 
stilului muncii de partid : operativi
tatea, adaptarea sa la specificul 
„focului continuu".

...Zorii zilei de 1 ianuarie. La fur
nalele de mare capacitate, oamenii 
din schimbul subinginerului 
Pirlea — primul schimb 
— erau pe cale de a-și 
siunea. în fața panoului 
sese afișată cuvintarea 
Nicolae Ceaușescu Ia 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
27—28 decembrie 1976, cu unele sub
linieri în text, se schimbau păreri, 
se făceau calcule. Deși calculaseră 
cu destulă exactitate roadele muncii 
lor, prim-furnaliștii Alexandru Hăj- 
dățean, Lucian Ionescu și mal fie
care șef de formație stăruiau încă 
asupra căilor prin care pot să-și 
îndeplinească angajamentul de a ob
ține zilnic în plus 7,7 tone fontă in 
fiecare schimb, ceea ce va conduce 
la realizarea a 8 000 tone fontă peste 
planul anual. Din conținutul nu
meroaselor chemări și indemnuri — 
dintre care reținem pe acela de a 
reduce consumul specific de cocs cu 
un kilogram pe tona de fontă pro
dusă față de nivelul planificat, spre 
a se economisi mai mult de 1 750 
tone, echivalînd cu valoarea a 30 
de apartamente — se conturează 
obiectivul nr. 1 al furnaliștilor de 
aici : reducerea consumurilor speci
fice, cu prioritate la cocs.

La ieșirea din primul schimb, oa
menii și-au și văzut realizările con
semnate la noua rubrică — „Faptul 
zilei" — a gazetei de perete : 
„Primul schimb din anul 1977 — se 
menționa — a realizat peste sarci
nile de plan 60 tone fontă și a eco
nomisit 26 tone cocs. Urăm succese

necesitatea imperioasă a fo- 
cu maximum de randa- 
tuturor capacităților de pro- 
a tuturor rezervelor. Și nu 
oamenii Hunedoarei siderur- 

mobilizați de comuniști, și-au <C - — - -

loan 
din noul an 
încheia mi- 
pe care fu- 
tovarășulul 

Consfătuirea

Suplimentar
500 tone ciment

Pregătind din timp producția 
anului acesta și organizîndu-și 
bine munca în toate comparti
mentele, colectivul Combinatu
lui de lianți și azbociment 
Medgidia a debutat în ’77 cu 
rezultate care îi fac cinste. Ca 
Urmare — ne spune Gheorghe 
Ochiuleț, director adjunct al 
combinatului — încă din prima 
zi a lunii ianuarie s-au produs 

plan 200 tone ciment și 
ne clincher. Succesele au

fost întregite substanțial,- astfel 
că, în primele patru zile ale 
acestui an, producția realizată 
peste prevederi se ridică la 500 
tone ciment și 600 tone clincher, 
cimentiștii din Medgidia 
hotărîți să contribuie cu 
forțele la asigurarea unor 
tități tot mai mari din
material necesar șantierelor de 
construcții ale țării. Demn de 
remarcat este faptul că întreaga 
producție a combinatului 
constituită din cimenturi
mărci superioare. (George Ml- 
hăescu).

și celorlalte două

această rubrică de la 
cu ocazia ■ fa-

asemănătoare 
schimburi".

„Am preluat 
minerii din Petrila, 
zei finale a concursului județean
al gazetelor de perete — ne spu
nea maistrul Nicolae Mărculescu, 
secretarul comitetului de partid din 
secție. Ea ne permite să acțio
năm operativ, să abordăm o varie
tate practic inepuizabilă de subiecte. 
Sîntem hotărîți să facem din noua 
rubrică o armă eficace în comba
terea neajunsurilor, dar mai cu sea
mă un instrument de largă popu- 

, larizare a faptelor demne de laudă".
în apropierea gazetei de perete — 

un alt mijloc de informare : panoul 
cu programul acțiunilor ce vor fi 
întreprinse in luna ianuarie la 
punctul de documentare politico- 
ideologică din secție.

La oțelăria nr. 2, graficul Între
cerii socialiste a înscris conștiincios 
rezultatele echipelor conduse de 
prim-topitorii loan Baștea, Gheorghe

/a Combinatul siderurgic 
Hunedoara

Buitureanu, Mircea Duduială și ale 
celorlalte formații care au fost la 
datorie in noaptea de revelion. Pe 
ansamblul schimbului din această 
noapte aflăm că s-au realizat peste 
plan primele aproape 100 tone de 
oțel de cea mai bună calitate. Suc
cesul este consemnat și la gazeta de 
perete „Oțelarul". Și aici, ediția nr. 
1 din acest an este dedicată sarcini
lor cantitative și calitative ce revin 
colectivului, căilor și metodelor ce 
trebuie urmate pentru îndeplinirea 
lor.

Vizitînd în continuare secțiile ln- 
tilnim, la locurile binecunoscute, și 
panourile care prezintă inițiativele 
lansate de echipele prim-topitori
lor loan Băncescu de la cuptorul 1 
și Teodor Fițudela cuptorul 5: „Fie
care echipă să dea în fiecare zi cel 
puțin 2 tone oțel peste plan" și „Tot 
oțelul dat peste plan să fie elaborat 
cu combustibil economisit". Sint 
vechi și totuși noi aceste iniția
tive. Pentru că, așa cum om 
aflat de “ ’ ...........
troescu, 
partid de 
mitetului 
brie — la care au fost invitați toți 
factorii de răspundere, toți șefii de 
echipe din oțelărie, spre a analiza 
temeinic activitatea, deficiențele ma
nifestate — s-a stabilit un program 
concret de măsuri tehnice și poli
tice, la loc de frunte situîndu-se 
continuarea pe baza unor criterii 
mai exigente a inițiativelor de maro 
eficacitate.

Și la laminorul de 800 mm, gra
ficele și chemările indică limpede 
Că, aici, lupta colectivului vizează în 
principal creșterea procentului de 
oțeluri aliate în totalul producției de 
laminate, concomitent cu reducerea 
pierderilor de metal și a consumu
lui de energie. Aceasta și este —

economisit*
aceste 

așa cum 
la tovarășul Victor Pe- 

seeretarul comitetului de 
la oțelărie. în plenara co
de partid din luna decem-

după cum sublinia tovarășul loan 
Dragotă, secretarul comitetului de 
partid — principala temă abordată în 
convorbirile organizate la fiecare loc 
de muncă. Chiar înainte de începe
rea primului schimb din noul an, 
inginerul Daniel Doboly, Aurel Ce- 
naru, Ioan Ionescu, loan Mită și alți 
comuniști destoinici au trecut pe la 
cuptoare, la linia de laminare, ex- 
punind și clarificind principalele 
sarcini ce se desprind pentru colec
tivele din Industrie, pentru fiecare 
om al muncii din cuvîntarea se
cretarului general al partidului la 
recenta consfătuire de lucru de Ia 
C.C. al P.C.R., îndemnîndu-i pe 
toți să întărească climatul de mun
că responsabilă, de ordine și dis
ciplină. Rezultatul ? încă din pri
ma zi, chemarea „Să laminăm 
în fiecare schimb cel puțin un 
lingou peste sarcinile de plan" 
a devenit fapt împlinit. Și oamenii 
s-au angajat i " 
cît în cursul ; 
pe această 
suplimentară 
milioane lei.

Prezent. pe 
muncii politice 
siderurgiștilor 
ceput de ianuarie, și colectivul sta
ției de radioficare. în primele emi
siuni transmise au fost evidențiate 
și primele izbînzi. Totodată, prin in
termediul raidului-anchetă fulger 
„Cu ce gînduri ați pornit în noul 
an ?“, la care au răspuns numeroși 
siderurgiști, au fost făcute cunos
cute preocupările esențiale ale fur- 
naliștilor, oțelarilor și laminatorilor, 
preocupări subordonate direct obiec
tivelor sporirii producției de metal, 
ridicării 
cienței 
tăti din 
rupte a 
ficindu-se 
muncii de partid.

Tovarășul Ionel Cîndea, secretarul 
comitetului de partid din oombinat, 
ne mărturisea că munca politico- 
educativă într-un asemenea colectiv 
nici nu poate fi concepută altfel de- 
cît ca un flux continuu, atotcuprin
zător, de acțiuni, inițiative și fapte 
înaintate, care să dezvolte neconte
nit conștiința datoriei muncitorești, 
spiritul autodepășirii. „Se impune 
— ne spunea dinsul — ca prezența 
comuniștilor să se facă și mai mult 
simțită la fiecare loc de muncă, iar 
stilul și metodele muncii de partid 
să se îmbunătățească continuu. Re- 
ținind indicațiile date de secretarul 
general al partidului, trebuie să re
flectăm serios Ia felul în care ne 
exercităm rolul de conducător poli
tic, la tot ceea ce întreprindem și 
cum anume, pentru ca eficiența ac
țiunilor noastre să fie mereu mai 
mare. Gonvinși de faptul că revolu
ția tehnico-științifică înseamnă în 
primul rînd o revoluție in con
științe. sîntem hotărîți să dezvoltăm 
în rindul colectivului nostru 
turile omului de tip nou, să 
minăm • formarea unei gîndiri 
citorești înaintate, a atitudinii

, luționare în muncă și viață. Pentru 
că numai astfel vom reuși să creăm 
cadrul propice pentru transpunerea 
în viață a programului stabilit de 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului".

să fie așa zi de zi, în- 
anului să poată realiza 
cale o producție-marfă 
în valoare de peste 14

fluxul continuu al 
desfășurate in rindul 
a fost, în acest in-

calității , acesteia și a efi- 
economice a întregii activi- 
combinat, reducerii neintre- 
costurilor — acestea identi- 

in fapt cu obiectivele

trăsă- 
deter- 
mun- 
revo-

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

Pentru buna aprovizionare a populației cu legume timpurii

SOLARIILE
trebuie pregătite acum, iarna

în fabricație — utilaje tehnologice 
destinate șantierelor industriei chi
mice. în fotografie: vedere dintr-o 
halâ a întreprinderii de utilai chimic 

din București

Materiale de construcții 
mai ușoare si ieftine> >

unui complex deIn cadrul 
măsuri luate pentru reducerea 
consumurilor 
construcții 
lemn ș.a. — și a costurilor in
vestițiilor, întreprinderile de 
prefabricate din beton au adop
tat, pentru anul 1977, o scrie de 
soluții eficiente, care asigură 
șantierelor o gamă variată de 
materiale ușoare și ieftine, cu 
indiei ridicați de funcționalitate.

Printre altele, în urma anali
zelor făcute de constructori și 
proiectanți, s-a sistat fabricarea 
de chesoane pentru acoperiș și 
a altor piese grele, cu secțiuni 
mari și consumuri ridicate de 

■ oțel-beton. în schimb, betonul 
celular autoclavizat — material 
cu importante calități termoizp- 
lante și de 5—6 ori mai ușor de- 
cit betonul clasic — va fi folo
sit anul acesta de întreprinderi
le de prefabricate, în mult mai 
mare măsură, în special la reali
zarea elementelor și fîșiilor pen
tru construcțiile industriale, ci
vile și social-culturale. De ase
menea, se realizează structuri 
constructive ușoare, care folosesc 
ca învelitori plăci de azbo
ciment, plăci din poliesteri ar
mați cu fibre de sticlă ș.a., pre
cum și căpriori din beton pre- 
comprimat realizați in baza 
unei tehnologii noi, originale.

Eforturi care urmăresc același 
obiectiv al reducerii costurilor 
construcțiilor se depun și în alte 
domenii ale fabricației de mate
riale de construcții. Astfel, prin
tre altele, în 1977 vor fi puse la 
dispoziția constructorilor noi 
produse din materiale plastice 
armate cu fibră de sticlă, pre
cum și o serie de corpuri ce
ramice, care, alături de tradițio
nalele cărămizi, sînt destinate 
realizării de planșee pentru con
strucțiile civile și halele etaja
te, precum și panouri din azbo- 
pan — material a cărui produc
ție va fi dublată față de anul 
1976. (Agerpres).

de materiale de 
metal, cimenț,

Cultivarea legumelor în solarii — 
construcții simple, acoperite cu folii 
de polietilenă — permite să se facă 
legătura între recolta realizată iarna 
în sere cu cea obținută vara din cimp. 
Ținindu-se seama de multiplele a- 
vantaje ale cultivării legumelor în 
solarii, în ultimii ani aceste construc
ții au fost mult extinse. Aplicarea 
tehnologiilor indicate a făcut ca mul
te unități agricole să obțină, în me
die, la hectar 80—90 tone tomate, 
70—80 tone castraveți, 30—40 tone 
varză, 40—50 tone vinete. Ca urma
re, investițiile făcute și cheltuielile 
de producție au fost acoperite, re- 
zultînd, totodată, și importante be
neficii. Insă cel mai mare cîștig con
stă în aceea că piața, populația be
neficiază de cantități sporite de le
gume timpurii. Este suficient să a- 
mintim că, anul trecut, pe cele 1 700 
hectare de solarii s-au produs 76 000 
tone roșii, vinete, varză etc.

în numeroase județe, organele lo
cale de partid și de stat, ocupindu-se 
cu răspundere de asigurarea pe plan 
local a cantităților de legume des
tinate aprovizionării populației, au a- 
cordat și acordă, în continuare, o mare 
atenție extinderii solariilor. In județul 
Iași, de exemplu, solariile au ocupat 
120 hectare, față de numai 30 hectare 
cite erau cu 2—3 ani în urmă. Și in 
județele Bihor, Brăila, Buzău și alte
le, suprafețele de solarii au crescut 
continuu. Totodată, merită evidențiat 
faptul că în ultimul an s-au amena
jat solarii în curțile locuitorilor de 
la sate. Țăranii din comunele Poiana 
Mare, județul Dolj, Balta Doamnei, 
județul Prahova, Brădeanu, județul 
Buzău, și din alte localități au pro
dus în solarii mari cantități de to
mate.

La Consfătuirea de lucru de la 
Comitetul Central al P.C.R. din 27— 
28 decembrie 1976 a fost subliniată 
necesitatea realizării programului 
privind producția legumicolă, asigu
rării in cadrul fiecărui județ, cores
punzător condițiilor pedoclimatice, a 
producțiilor necesare pentru consu
mul local și chiar a unor disponibi
lități pentru fondul central. „In afa
ră de tomate, care în unele zone cresc 
mai greu, județele își pot asigura 
intregul necesar de legume și cartofi 
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintarea rostită la consfătuire. 
Comitetul Politic Executiv a ho- 
tărit majorarea, aproape dublarea, 
suprafețelor de solarii pentru acest 
cincinal. Această majorare, impreună 

.cu serele stabilite pentru fiecare ju
deț, va permite asigurarea legumelor 
timpurii și deci solutionarea radicală 
a problemei producției legumicole, 
asigurarea in cele mai bune condiții 
a aprovizionării populației".

Pe baza indicațiilor conducerii par
tidului, în acest an solariile urmează 
să fie extinse cu 700 hectare, ajun- 
gindu-se astfel la o suprafață totală 
de circa 2 400 hectare. încă din aces
te zile ale lunii ianuarie trebuie în
cepute lucrările de amenajare a 
noilor solarii. Organele de speciali
tate' au adoptat un nou tip de 
care, prin caracteristicile sale 
structive, prezintă numeroase 
taje față de cele utilizate pînă 
Solarul de tip tunel, datorită formei 
sale și scheletului mai bine con
solidat, rezistă vînturilor puterni- 

suportă ploaia și chiar

strat nu prea gros de zăpadă. Un alt 
avantaj constă în aceea că aerisirea 
se face în condiții mai bune, asigu- 
rindu-se. in interiorul lui, o tempe
ratură constantă și deci condiții 
bune de dezvoltare a plantelor. întru- 
cît și dimensiunile solariilor-tunel 
sint mai mari — ele au o deschidere 
de 4,5 metri și o lungimd de 64 m
— lucrările de pregătire a terenului 
și de întreținere a culturilor pot fi 
executate mecanizat.

Din cele peste 700 hectare de so
larii care urmează să fie amenajate 
în 1977, cele mai mari suprafețe vor 
fi în județele Constanța — 70 ha, 
Galați — 65 ha, Dolj — 60 ha. Arad
— 40 ha etc. Pentru ca aceste ame
najări să poată fi terminate la vreme
— cel mai tîrziu în prima parte a 
lunii martie — este necesar ca lucră
rile să înceapă încă de pe acum și să 
continue în tot cursul iernii.

Cu toate că în solarii legumele se 
plantează abia în luna martie, încă 
din aceste zile trebuie făcute o mul
țime de lucrări pregătitoare. în pri
mul rînd, terenul jiin solarii trebuie 
fertilizat cu îngrășăminte naturale și 
arat — lucrări care condiționează în 
mare măsură nivelul viitoarei recolte. 
Or, pînă la aceaătă dată, așa cum re
zultă din datele existente la centrala 
de specialitate, au fost executate ară
turi doar pe 50 la sută din suprafe
țele respective. Prin urmare, pe mă
sură ce solul se dezgheață, trebuie 
să continue arăturile. Din controalele 
efectuate de specialiștii centralei a 
rezultat că, în unele cooperati
ve agricole, solariile sînt tot așa 
cum au rămas după strîngerea 
recoltei. Scheletul de susținere a fo
liei de polietilenă s-a degradat, ne- 
cesitînd lucrări de reparații. Anul a- 
cesta, pentru a se preveni distruge
rile cauzate de vînturi, la vechile ti
puri de solarii s-a aplicat cu bune 
rezultate metoda consolidării cu sir- 
mă, atit dedesubt, cît și peste folia 
de polietilenă. Acolo unde au fost 
făcute asemenea lucrări, solariile au 
rezistat celor mai puternice vînturi.

solar, 
con- 

avan- 
acum.

Centrala de specialitate recomandă 
ca, în această perioadă, în toate uni
tățile agricole care cultivă legume in 
solarii să se treacă la repararea lor, 
iar la primăvară să se efectueze așe
zarea foliei de polietilenă.

Și în solarii, întocmai ca și în sere, 
trebuie acționat în direcția diversifi
cării sortimentului cultivat, ceea ce 
va permite creșterea eficientei econo
mice și aprovizionarea mai bună a 
populației cu diferite legume. Astfel, 
printre rînduri se pot cultiva cu 
bune rezultate salată și alte verde
țuri, care pot fi recoltate și livrate 
pînă cînd roșiile ajung la o anumită 
înălțime. în solariile C.L.F. Bolintin, 
județul Ilfov, a fost obținută o pro
ducție de salată în valoare de 100 000 
lei la hectar. Mari cantități de le
gume cultivate intercalat au fost ob
ținute în serele C.L.F. Pecica, jude
țul Arad, și altele. încă dip perioada 
producerii răsadurilor trebuie să se 
asigure condiții in vederea diversifi
cării sortimentului de legume culti
vate în solarii.

Extinderea suprafețelor ocupate cu 
solarii face parte din programul ela
borat la indicația conducerii partidu
lui prin care se urmărește ca fiecare 
județ să-și asigure, cu forțe proprii, 
o bună aprovizionare cu legume. Iată 
de ce organele județene de partid, 
consiliile populare, direcțiile agricole 
și întreprinderile pentru legume- 
fructe au datoria să ia măsuri în ve
derea creării tuturor condițiilor ma
teriale și tehnice care să permită ex
tinderea solariilor și obținerea unor 
producții mari la hectar. Acum, în 
sezonul rece, trebuie să se acționeze 
în vederea continuării lucrărilor de 
construcții și reparații, iar paralel să 
se facă fertilizarea terenurilor și ară
turile adinei. Cu cit mai repede și 
mai bine vor fi executate aceste lu
crări, cu atit se vor crea premise ca 
de pe cele 2 400 hectare de solarii să 
se obțină în 1977 o producție bună 
și cît mai timpurie de legume.

Ion HERȚEG

Fapte • Opinii • Propuneri
® MUZeiStlcâ. pionieril ăe i® școala generală din comuna 

Pietrari (Vilcea), sub îndrumarea cadrelor didactice, au luat iniția
tiva strîngerii de decorații, brevete și scrisori aparținînd unor local
nici participanți la războiul pentru independență din 1877 și din primul 
război mondial. Toate aceste obiecte și documente s-au expus apoi 
într-o vitrină de la școală. (Lidia Anghelescu, elevă la școala gene
rală din comuna Pietrari, județul Vilcea).

® Propun ca ?i ln noul cartier orașului Hațeg (Hunedoara), 
unde în ultimii ani s-au construit peste 25 de blocuri, cu apartamente 
frumoase cartier ce urmează să se dezvolte în continuare — să se 
ia măsuri în vederea înființării unor unități comerciale. îndeosebi se 
resimte nevoia unui magazin alimentar. în prezent, locuitorii din acest 
cartier nou trebuie să meargă în centrul orașului pentru cumpărături, 
deoarece acolo sînt cele mai multe unități comerciale. (Nicu Sbuchea, 
blocul P 30, apartamentul 17, Hațeg, județul Hunedoara).

® în salul Brusturi (Neamț) a început construcția unei băl 
comunale. S-a turnat și betonul pentru temelie. Pe urmă lucrarea s-a 
sistat. Eu cred că la un asemenea obiectiv nu trebuie să se renunțe, 
pentru că de o baie comunală este nevoie, iar cetățenii vor participa — 
prin muncă patriotică — la realizarea ei. (Mai mulți locuitori din co
muna Brusturi-Drăgănești, județul Neamț). (Nota noastră : primarul 
comunei ne confirmă că, într-adevăr, autorii scrisorii au dreptate ; 
lucrările de construcție de la baia amintită vor fi reluate).

O în orașul Ticleni (Gorj) în cadrul Grupului școlar de petrol, 
s-a dat în folosință o modernă cantină cu peste 200 locuri. Aici mal 
sint în construcție un cămin cu trei niveluri, o sală de sport și 6 
laboratoare. (Gh. Lupu, orașul Țicleni, județul Gorj).
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Clădiri și unități comerciale moderne, spațioase — lată Imaginea 
de astăzi a orașului Sfîntu Gheorghe

Foto : E. Dlchiseanu • (Urmare din pag. I)

Comerț modern in casă nouă
în actualul cincinal, co

merțul urmează să pună la 
dispoziția cetățenilor un 
volum de mărfuri cu mult 
sporit față de cincinalul 
trecut. Produsele industriei 
alimentare — așa cum este 
prevăzut în Programul pri
vind producția și desfacerea 
către populație a bunurilor 
de consum — vor crește in 
ritm mediu anual de 9,2 la 
sută, cele ale industriei u- 
șoare de 8,7 la sută, 'iar 
cele ale cooperației mește
șugărești cu 8,9 la sută. 
Iată de ce măsurile care 
s-au întreprins încă din 
cursul anului trecut, cît 
și cele care sint in curs 
de concretizare, vizează 
realizarea unor spații co
merciale capabile să des
facă în condiții optime 
produsele industriale și 
agroalimentare. Incepînd 
din 1976, s-a realizat și 
continuă să se realizeze 
un amplu program de in
vestiții comerciale. Atit in 
București, cît și în cele
lalte localități, cele mai 
multe unități au fost am
plasate la parterul noilor 
blocuri. în ce privește pro
filul noilor unități, în 1976 
s-a pus un mare accent 
(urmărindu-se și în conti
nuare același lucru) pe 
dezvoltarea magazinelor a-

limentare specializate, a- 
cestea urmînd să reprezin
te în curînd aproape 50 Ia 
sută din rețeaua comerci
ală alimentară. Se vor în
mulți, de asemenea, in 
acest cincinal, magazinele 
de tip „Romarta" și „Ma
terna", unitățile cu auto
servire. în 1976 au fost 
date în folosință numeroa
se magazine generale, pre
cum și unități de alimen
tație publică în București, 
Bacău, Făgăraș, Ploiești, 
Pitești, Botoșani, Hune
doara ș.a.m.d. Concomi
tent, zeci de mii de mp 
utili 
furi 
ziția 
duri 
du-se in folosință, cu re
surse locale, vechile va
duri comerciale. La acest 
capitol se cuvine subliniată 
inițiativa cornercianților din 
Pitești. în vechea zonă co
mercială a orașului (Str. 
Teiuleanu) a fost organi
zat un bazar, unde se des
fac mărfuri in valoare de 
200 000 lei pe 
în care s-ar 
bani pentru 
unui magazin 
realizeze aceeași desfacere, 
s-ar fi cheltuit cel puțin 3 
milioane lei. In afară de 
Capitală, această valoroasă

Făgăraș, 
Botoșani, 

ș.a.m.d. i 
zeci de mii de 

desfacerilor de mâr- 
au fost puși la dispo- 
populației, fără fon- 
de investiții, redîn-

zi. In cazul 
fi investit 
construcția 

nou, care să

inițiativă a prins viață și la 
Sibiu, Timișoara, Galați, 
Craiova, Ploiești etc.

Din informațiile pe care 
le deținem 
comerciale 
am reținut 
suprafața 
crește în mod simțitor, con
form prevederilor din pla
nul cincinal. în multe lo
calități vor fi date în fo
losință noi magazine și u- 
nități de alimentație pu
blică : " 
Argeș, 
Tulcea, 
Baia Mare, 
Constanta, Bîrlad, Drobeta 
Tr. Severin, Oradea și al
tele, 
date 
țului 
mp 
cerii .
și nealimentare. In același 
timp. începind din acest 
an, se vor construi și se 
vor pune la dispoziția co
merțului noi spatii nece
sare conservării tuturor ca
tegoriilor de mărfuri. Va 
continua acțiunea de orga
nizare mai bună a magazi
nelor pe principiul auto
servirii, astfel ca pînă in 
1980 numărul acestora să 
fie mai mare cu peste 
2 300 de unități. Pentru 
economisirea timpului

de la direcțiile 
de specialitate 

că și in 1977 
comercială va

Moreni, Curtea de
Brăila, 

Arad.
Iași,

Botoșani, 
Craiova, 

Galați,

în total vor fi 
in folosință comer- 
cîteva sute de mii 

de spatii utile desfa- 
produselor alimentare

în- 
In- 
de 

co- 
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forme 
comerț.

cumpărătorilor se vor 
ființa (acțiunea a 
ceput) încă 250—260 
microcase și case de 
menzi. Nu vor fi însă 
glijate nici unele 
tradiționale de 
Astfel, au fost și vor fi or
ganizate (permanente sau 
sezoniere) sute de bazare 
(în piețe, tîrguri, oboare) 
și citeva mii de unități 
mobile, amplasate pe străzi, 
în fața magazinelor, în 
cartierele care resimt pen
tru moment lipsa de uni
tăți pentru desfacerea arti
colelor de cerință curentă

Concomitent va crește 
gradul de mecanizare a o- 
perațiunilor comerciale. In 
special depozitele, magazi
nele noi sau cele moderni
zate vor fi 
cu utilaje 
mobilier 
funcție de 
căruia.

După cum se vede, 
tru anul 1977 sînt 
văzute măsuri importan
te, care au și început să se 
îndeplinească și care vor 
conduce la realizarea inte
grală a programelor de ex
tindere a spațiilor comer
ciale, îmbunătățirea dotă
rii magazinelor, creșterea 
volumului de marfă etc.

bine înzestrate 
frigorifice, 

comercial.
destinația

cu 
in 

tie-
pen- 
pre-
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de găsirea și aplicarea celor mai 
bune măsuri depinzind nemijlocit re
zultatele practice ale întregii activi
tăți. Trebuie să fie pe deplin înțeles 
că folosirea eficientă a resurselor 
materiale constituie o problemă esen
țială pentru dezvoltarea țării, pentru 
desfășurarea in condiții normale a 
producției. Nimănui nu-i poate fi in
diferent felul în care se cheltuiește 
fiecare leu, fiecare tonă de metal sau 
de combustibil, fiecare metru cub de 
lemn sau kilogram de fire textile, 
fiecare kilowatt de energie electrică. 
Eficiența economică nu este o noțiu
ne abstractă, ea reflectă în primul 
rind spiritul de chibzuință, de price
pere și organizare în muncă, spiritul 
gospodăresc. Iată de ce economisirea 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, sporirea gra
dului de prelucrare a acestora, obți
nerea unor produse de înalt 
tehnic și 
teriale și 
constituie 
fesională 
patriotică

Creșterea eficienței economice re
prezintă o sarcină de prim ordin și 
in domeniul investițiilor. Deosebit 
de importantă este aplicarea măsu
rilor stabilite de conducerea parti
dului cu privire la reducerea consu
murilor de materiale și a costurilor 
investițiilor. în acest scop, se im
pune cu necesitate să fie continuată 
in 1977 acțiunea privind reduce
rea cu cel puțin 30 la sută a valorii 
lucrărilor de construcții-montaj și di
minuarea in mod corespunzător a 
consumurilor de metal, ciment, lemn 
și de alte materiale. Realizarea aces
tor economii este posibilă prin adop
tarea de soluții constructive mai ra
ționale, mai ieftine și mai eficiente, 
prin aplicarea de noi tehnologii și

nivel 
calitativ cu consumuri ma- 
costuri cît mai reduse 
nu numai o obligație pro- 
și politică, ci și o datorie 
a fiecărui om al muncii.
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materiale de construcție și, mai pre
sus de orice, prin înțelegerea clară 
a faptului că se impun nu mo
dificări minore, ci o restructu
rare radicală, revoluționară a însăși 
concepției în construcții-montaj, pe 
primul plan trebuind să fie pusă 
problema tehnologiei, a utilaje
lor, pentru că de acestea de
pind producția, nivelul productivității 
muncii, calitatea produselor, efi
ciența tot mai ridicată a investițiilor.

© în centrul comunei vîrfurile (județul Arad) coope
rația de consum are un magazin universal, cu trei raioane : alimentar, 
textile-încălțăminte și metalo-chimice. La ultimul din acestea vreau 
să mă refer, pentru că e mai slab aprovizionat cu o serie de mărfuri 
solicitate ca : becuri electrice, baterii diferite, șuruburi etc. Aprovi
zionarea acestui raion se face de la depozitul din orașul Sebiș sau de 
la cooperativa zonală Gurahonț. Ar fi de dorit ca în mai mare măsură 
ca pină acum uniunea județeană a cooperativelor de consum să se 
preocupe ele modul cum se face aprovizionarea magazinului din corn. 
Virfurile. Și încă ceva : acest magazin nu are antenă TV. Din acest 
motiv, cetățenii preferă să se deplaseze în alte localități, unde la cum
părare televizoarele pot fi verificate cum funcționează. (Un grup de 
cetățeni din corn. Vîrfurile, județul Arad).

• Conducerea școlii Senera,e «»• 10 din municipiul Tecuci 
l-a solicitat Cooperativei meșteșugărești „Străduința" din localitate 
executarea unor lucrări de reparații la sala de sport. Pe lingă faptul 
că lucrările se desfășoară cu o încetineală de neînțeles, ar fi de dorit 
ca executantul să acorde o atenție mai mare calității. (Titus Cristea, 
directorul școlii generale nr. 10 Tecuci, județul Galați).

de trecere treptată, în cursul acestui 
cincinal, la săptămînă de lucru re
dusă. în 1977, după cum a stabilit 
plenara din noiembrie anul trecut, 
începe experimentarea măsurilor pri
vind crearea condițiilor de trecere 
treptată la reducerea duratei săptă- 
minii de lucru. Colectivele de între
prinderi trebuie să acționeze în ase
menea mod îneît trecerea treptată, 
potrivit eșalonării stabilite, la săptă- 
mîna redusă de lucru să nu afecteze

MUNCA NOASTRĂ
Eficiența economică este condi

ționată, în egală măsură, de reali
zarea nivelului planificat de creștere 
a productivității muncii, de majora
rea ei suplimentară in cursul acestui 
an. Introducerea tehnicii noi și folo
sirea cu indici superiori a mijloace
lor tehnice existente, mărirea gra
dului de mecanizare și automatizare 
a producției, organizarea pe baze 
științifice a producției și a muncii, 
utilizarea rațională a forței de mun
că și ridicarea continuă a calificării 
lucrătorilor sint direcții de acțiune 
care trebuie să preocupe în mod 
stăruitor conducerile întreprinderilor 
din industrie, construcții, transpor
turi. De aplicarea perseverentă și in
tegrală a programelor speciale de mă
suri întocmite în acest sens — care în 
primele luni din acest an trebuie 
îmbogățite în toate unitățile și ramu
rile economiei — depinde creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii. Valorificarea maximă a re
zervelor de creștere a productivității 
muncii constituie condiția esențială 
pentru înfăptuirea hotărîrii adoptate 
de Congresul al XI-lea al partidului

nivelul productivității muncii, ci să 
îl mențină la cota prevăzută în plan, 
asigurind totodată și majorarea su
plimentară a randamentului muncii.

Puterea economică a țării, sporită 
necontenit prin munca noastră, stă 
la temelia prosperității întregului 
popor, a fiecăruia dintre noi. Este 
un adevăr pe deplin demonstrat, o 
realitate pregnantă ce își găsește ex
presia’ și în prevederile planului din 
acest an : veniturile totale reale ale 
populației pe un locuitor vor spori 
cu 5,9—6,3 la sută ; din 1977 se va 
trece la majorarea treptată a retri-

buției in actualul cincinal ; retribu
ția medie nominală lunară va fi de 
2094 Ici, cu 6,3 la sută mai mare de- 
cît in 1976. Iată de ce pășim în noul 
an cu convingerea nestrămutată că 
realizările noastre de zi cu zi în 
creșterea producției și productivității 
muncii. în reducerea cheltuielilor 
materiale se vor reflecta în sporirea 
mai accentuată a venitului național, 
a avuției naționale și, nemijlocit le
gat de aceasta, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai, material și spi
ritual, al întregului nostru popor.

Poporul nostru a început noul an 
cu optimism și încredere, cu hotărirea 
de a face totul pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor cantitative și 
calitative, de eficiență ale planului 
din cel de-al doilea an al cincinalului. 
Puternic mobilizați de vibrantul me
saj adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului popor cu pri
lejul Anului nou, oamenii muncii, 
în frunte cu comuniștii, își vor con
sacra toate forțele și energiile lor 
creatoare, vor acționa cu exigență și 
răspundere, cu spirit revoluționar și 
novator pentru îndeplinirea zi de zi, 
săptămînă de săptămină, lună de' 
lună a obiectivelor stabilite de partid 
pentru accelerarea dezvoltării econo
mice și sociale a țării în acest an, 
asigurînd astfel ascensiunea neîntre
ruptă a Romârtiei socialiste pe trep
te tot mai înalte de civilizație și 
bunăstare.

Avînd în vedere exigențele și sarcinile deosebit de importante pe care 
secretarul general al partidului le-a formulat la Consfătuirea de lucru de 
Ia C.C. al P.C.R. din 27—28 decembrie 1976 in legătură cu ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al producției, reducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, ieftinirea investițiilor, diminuarea cheltuielilor de pro
ducție, creșterea susținută a productivității muncii — obiective esențiale 
ale înfăptuirii revoluției tehnico-științifice în țara noastră — „Scînteia" 
va publica o serie de interviuri cu miniștri și alte cadre de conducere din 
economie cu privire Ia măsurile și acțiunile concrete pe care le întreprind 
pentru a răspunde acestor sarcini, pentru sporirea eficienței economice in 
acest au.



SCINTEIA — miercuri 5 ianuarie 7977 PAGINA 3

începem cronica ultimei luni a 
anului abia încheiat cu consemna
rea evenimentului ce s-a consumat 
în ultimele clipe ale lui 1978 și in 
pragul lui 1977 — mesajul de Anul 
nou rostit la posturile de radio și 
televiziune de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Odată cu caldele urări 
adresate întregului nostru popor, 
mesajul a făcut un bilanț insuflețitor 
al rezultatelor obținute în cursul 
anului trecut, bilanț ce pune in 
lumină, deopotrivă, hărnicia clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a tuturor celor ce mun
cesc, fără deosebire de naționalita
te, atașamentul lor față de politica 
partidului, realismul și justețea 
hotărârilor Congresului al XI-lea, 
succesul cu care Partidul Comunist 
Român își îndeplinește rolul de 
forță politică conducătoare în so
cietatea noastră.

Decembrie a fost o lună dintre 
cele mai semnificative pentru den
sitatea evenimentelor în viața so- 
cial-politică a țării.

în cursul acestei luni au avut 
loc ȘEDINȚE ALE COMITE
TULUI POLITIC EXECUTIV AL 
C.C. AL P.C.R., CONSFĂTUIREA 
DE LUCRU DE LA C.C. AL. 
P.C.R. cu primii secretari, secre
tari și alți activiști ai comitetelor 
județene de partid, încheierea lu
crărilor SESIUNII MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE, ȘEDINȚA 
BIROULUI EXECUTIV AL CON
SILIULUI NAȚIONAL AL FRON
TULUI UNITĂȚII SOCIALISTE, 
ADUNAREA ACTIVULUI DE 
PARTID ȘI A CADRELOR DE 
CONDUCERE DIN MINISTERUL 
DE INTERNE.

Totodată, secretarul general al 
partidului a rostit CUVÎNTĂRI DE 
O DEOSEBITA IMPORTANȚĂ și 
a efectuat mai multe VIZITE DE 
LUCRU, în cadrul cărora, odată cu 
analiza minuțioasă și exigentă a 
activității în diferite sectoare ale 
vieții economice și sociale, a dat 
indicații și recomandări de interes 
primordial pentru desfășurarea cu 
succes a construcției socialiste.

Caracteristic lunii decembrie a 
fost ampla mobilizare a oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan. Realizările din 
această ultimă lună, ca și din cele
lalte luni ale anului încheiat, în
dreptățesc aprecierea că am pășit 
cu dreptul în noul cincinal. Nume
roasele inițiative de masă, munca 
plină de elan a colectivelor din fa
brici și uzine, organizarea superioa
ră a muncii au făcut ca producția 
industrială să crească cu 11,5 la 
sută față de anul anterior. Cea mai 
mare parte a județelor și munici
piul București, precum și ramuri 
hotărîtoare ale economiei naționale 
au raportat Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înfăptuirea înainte de 
termen a prevederilor primului an 
al cincinalului, ceea ce a permis 
realizarea pînă la sfîrșitul anului 
1976 a unei producții suplimentare 
apreciabile. Eforturile pentru rea
lizarea sarcinilor de plan s-au 
îmbinat cu preocupările pentru 
buna pregătire a producției anului 
următor, pentru a se realiza încă 
din cursul lunii decembrie ritmu
rile de producție planificate pentru 
primul trimestru al anului 1977. 
Neîndoielnic, majoritatea colecti
velor de muncă au pășit în noul 
an mai bine pregătite pentru 
o producție ritmică, de bună cali
tate și cu eficiență ridicată. Tot
odată, există și unități care nu 
și-au îndeplinit sarcinile de plan la 
toate sortimentele și la toți indica
torii. Desigur, potrivit prevederi
lor legale, aceste neîndepliniri de 
plan nu pot fi anulate, ci se repor
tează pe noul an, ceea ce impune 
eforturi intense pentru ca încă din 
primele zile să se asigure recu
perarea rămînerilor în urmă.

Consecvența neabătută cu care 
conducerea partidului urmărește, 
sistematic traducerea în viată a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
și-a găsit din nou ilustrare în VI
ZITELE DE LUCRU SUCCESIVE 
PE CARE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU LE-A EFECTUAT 
LA EXPOZIȚIILE CONSACRATE 
NOUTĂȚILOR ÎN DOMENIUL 
TEHNOLOGIILOR ȘI MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII, AL 
PRODUCȚIEI DE MOBILA, PRE
CUM ȘI AL BUNURILOR DE 
LARG CONSUM. Numitorul comun 
al tuturor aprecierilor făcute cu

l-a constituit accen

tuarea factorilor calitativi, de efi
ciență ai activității economice.

Ar fi însă eronat să se considere 
că indicațiile și concluziile relevate 
în cadrul acestor vizite de lucru 
s-ar referi exclusiv la industria ma
terialelor de construcții sau la in
dustria ușoară. Realitatea care tre
buie bine înțeleasă este că aceste 
vizite au cristalizat indicații concre
te, de largă valabilitate pentru toate 
sectoarele economiei naționale pri
vind necesitatea de a se acționa ab
solut pretutindeni pentru promova
rea noului, spre a se obține o fo
losire într-adevăr superioară, la 
indicatori mereu mai înalți, a 
materiilor prime și materialelor, 
concomitent cu reduceri substan
țiale ale consumurilor, ca aspecte 
efective și cerințe practice ale apli
cării cuceririlor revoluției tehnico- 
șliințifice.

După cum se știe, în întreprin
deri — din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se desfășoară 
o acțiune susținută în acest 
sens. Concluziile generale ale 
acestei acțiuni, orientările de 
sinteză, liniile de perspectivă, mă
surile ce se cer întreprinse în con
tinuare și-au găsit o expresie con
cretă în CUVÎNTAREA ROSTI-

TĂ DE SECRETARUL GENERAL 
AL PARTIDULUI LA CONSFĂ
TUIREA DE LUCRU DE LA C.C. 
AL P.C.R., îndrumar clar de acți
une pentru toate cadrele din eco
nomie, pentru toți oamenii muncii.

Un puternic accent a fost pus în 
această cuvintare pe necesitatea 
unei preocupări sistematice în ve
derea creșterii mai accentuate a 
productivității muncii. Firește, o 
activitate mai energică, mai susți
nută pentru introducerea în pro
ducție a tehnicii și tehnologiilor 
avansate, pentru organizarea supe
rioară a producției și a muncii, va 
permite ca in continuare să se ob
țină noi creșteri importante ale 
productivității muncii — sporul de 
9,2 la sută pe căre-1 prevede pla
nul pe acest an reprezentînd doar 
o sarcină minimală. Aspectele re
feritoare la asimilarea și introdu
cerea rapidă în producție a noilor 
tehnologii și a produselor avind 
caracteristici tehnice și economice 
superioare au fost abordate de se
cretarul general al partidului în 
strînsă legătură cu cele privind 
valorificarea superioară a materii
lor prime, reducerea cheltuielilor 
materiale, a consumurilor specifice, 
în felul acesta asigurîndu-se spo
rirea mai accentuată a avu
ției naționale, în interesul între
gului popor și al fiecăruia dintre 
noi în parte. Este de remarcat că 
o reducere de circa 30 la-"Sută a 
consumurilor materiale și a costu
lui investițiilor va aduce în actualul 
cincinal economii de circa 85—90 
miliarde lei. își va dovedi, fără 
îndoială, eficienta analiza anuală a 
normelor de consum în diferitele 
sectoare. în acest sens, eforturi
le se cer orientate cu precădere 
spre valorificarea superioară a re
surselor interne ale economiei, re
ducerea cheltuielilor materiale de 
producție, combaterea oricărei for
me de risipă. Aceste indicații, 
dezvoltînd hotărîrile Congresului al 
XI-lea, trebuie însușite organic și 
aplicate integral,- ținînd seama de 
condițiile specifice, în toate ramu
rile economice.

Luna decembrie a relevat o dată 
mai mult corelația dintre producti
vitatea muncii, punerea în valoare 
a tuturor rezervelor interne de 
sporire a producției și creșterea 
continuă a venitului național — 
singura temelie trainică a ridicării 
nivelului de trai al poporului. Așa 
cum a menționat secretarul gene
ral al partidului la consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., numai 

pe baza rezultatelor obținute pînă 
acum in reducerea consumurilor și 
a cheltuielilor pentru materii pri
me și materiale devin posibile în 
acest cincinal obținerea unei pro
ducții suplimentare importante, 
construirea a 160 000 de locuințe 
în plus față de prevederile planului, 
precum și alocarea a circa 10 miliar
de lei pentru creșterea mai accen
tuată a veniturilor oamenilor muncii.

Tn ceea ce privește AGRICUL
TURA, luna decembrie a marcat 
începerea adunărilor generale ale 
cooperativelor agricole care dezbat 
temeinic problemele de care de
pind dezvoltarea în continuare a 
acestor unități, obținerea unor pro
ducții și mai mari decît în 1976 — 
anul record al producției noastre 
agricole. Avînd drept îndreptar 
indicațiile cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidului 
la consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R., organizațiile de partid 
din unitățile agricole socialiste, 
consiliile populare comunale, toate 
organizațiile obștești de la sate 
sînt chemate Să acorde o atenție 
sporită calității lucrărilor agricole 
și, totodată, să se preocupe 
de dezvoltarea multilaterală a ra
murilor agriculturii, creșterea co

respunzătoare a producției legu
micole, pomicole si dezvoltarea 
zootehniei, astfel îneît fiecare ju
deț să-și asigure produsele ne
cesare și chiar unele disponibili
tăți pentru fondul central. Fără 
îndoială că măsurile anunțate pri
vind îmbunătățirea structurii or
ganizatorice și a metodelor de 
conducere în S.M.A., cooperativele 
agricole de producție, consiliile 
intercooperatiste vor contribui 
substanțial la ridicarea nive
lului productiv al agriculturii. 
Un rol important vor avea în acest 
sens legea retribuirii muncii in 
unitățile agricole cooperatiste și le
gea privind organizarea producției 
de legume și cartofi, precum și va
lorificarea legumelor, cartofilor și 
fructelor — recent adoptate de 
Marea Adunare Națională.

* PROCESUL DE DEZVOLTARE 
A DEMOCRATISMULUI propriu 
orînduirii noastre și-a găsit reflec
tare în hotărîrea privind convo
carea în acest an a primului Con
gres al consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderi și centrale in- 

. dustriale, precum și, in luna 
martie, a celui de-al IlI-lca Con
gres al U.N.C.A.P., care va fi pre
cedat de adunări generale ale coo
perativelor agricole de producție și 
conferințe ale uniunilor județene, 
în acest context, o semnificație 
majoră au, de asemenea, hotărîrile 
Comitetului Politic Executiv pri
vind creșterea rolului femeilor în 
viața economică a țării și spo
rirea participării lor la activi
tatea social-politică. Concepția 
partidului nostru privind - indisolu
bila legătură între socialism și 
democrație; corelația dintre demo
crație și legalitate a fost din nou 
relevată în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adunarea ac
tivului de partid și a cadrelor de 
conducere din Ministerul de In
terne. Superioritatea de esență a 
legalității socialiste cere ca legali
tatea să acționeze în dublu sens 
și într-o deplină unitate — nici 
unul dintre cei care încalcă legile 
să nu rămînă nepedepsit, iar ni
meni să nu fie pedepsit pe nedrept. 
Totodată, așa cum a accentuat to
varășul Nicolae Ceaușescu, condi
ția fundamentală a unei rodnice 
activități constă în îmbinarea mă
surilor de sancționare a încălcări
lor legalității cu munca educativă, 
asigurîndu-se sprijinul permanent 
al maselor.

De o însemnătate primordială 
pentru continua îmbunătățire a 
stilului și metodelor de muncă ale 

tuturor organelor de partid și de 
stat, ca și a organismelor economi
ce, sînt indicațiile și recomandări
le făcute de secretarul general al 
partidului la consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. privind ridica
rea nivelului controlului îndeplini
rii hotărîrilor, conlucrarea contro
lului economic-financiar și contro
lului muncitoresc. înlăturarea ten
dințelor de paralelism, suprapune
re și formalism în acest domeniu, 
perfecționarea repartizării cadre
lor.

FORMAREA OMULUI NOU, cu 
o înaltă conștiință socialistă și 
larg orizont cultural, a constituit și 
in luna decembrie o preocupare 
majoră a factorilor cărora le revin 
răspunderi în acest domeniu, ur- 
mărindu-se aplicarea punct cu 
punct a prevederilor Programului 
de măsuri adoptat de plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1976 în do
meniul muncii politico-ideologice 
și cultural-educative.

Aflat în etapa de masă, Festiva
lul național al educației și culturii 
socialiste „Cîntarea României" se 
vădțște de pe acum o strălucită 
manifestare a dragostei de mun
că, a capacității creatoare a po
porului, stăpin pe destinele sale.

Mereu mai puternic prin înfăp
tuirile sale, însuflețit de țelurile 
nobile spre care se îndreaptă, strîns 
unit în jurul partidului, poporul 
nostru pășește în anul nou hotă- 
rît să înfăptuiască fără preget ho
tărîrile Congresului al XI-lea, să 
apropie viitorul comunist al Româ
niei.

★
Așa cum partea reflectă întregul, 

secvența de timp cuprinsă în limi
tele lunii decembrie este ilustrati
vă și pe planul vieții internaționa
le pentru ampla activitate desfă
șurată de România socialistă de-a 
lungul întregului an, activitate di
namică și constructivă, care con
feră un puternic relief orientărilor 
fundamentale stabilite de Congre
sul al XI-lea al partidului. în acest 
sens, mesajul de Anul nou al to- 
varășului Nicolae Ceaușescu, cu
vîntarea rostită cu ocazia tradițio
nalei întîlniri cu șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în tara noas
tră au oferit o strălucită sinteză a 
inițiativelor și acțiunilor interna
ționale ale partidului și statului 
nostru în cursul anului care a tre
cut, dînd, totodată, expresie pre
ocupării și voinței stăruitoare a 
României de a acționa pentru so
luționarea, în concordanță cu inte
resele popoarelor, a marilor pro
bleme ale lumii contemporane.

Ca și pe întreg parcursul anului, 
și în luna decembrie au putut fi 
consemnate numeroase fapte care 
atestă consecvența cu care parti
dul și statui nostril acționează pen
tru DEZVOLTAREA PRIETENIEI 
ȘI CONLUCRĂRII MULTILATE
RALE CU TOATE ȚĂRILE SO
CIALISTE. Ca un eveniment de o 
deosebită semnificație pe această 
linie s-a înscris întîlnirea dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, prilejuită de inaugu
rarea lucrărilor de construcție a 
întreprinderii comune pentru pro
ducerea de mașini și utilaje grele 
Giurgiu-Ruse. întreprinderea, ale 
cărei temelii au fost așezate in 
prezența celor doi conducători de 
partid și de stat, materializează o 
formă superioară de cooperare e- 
conomică, în interesul construcției 
Socialiste în cele două țări, al 
cauzei unității țărilor socialiste, 
păcii și securității internaționale.

în contextul aceleiași orientări 
spre întărirea relațiilor de priete
nie și colaborare, cu toate țările so
cialiste se înscrie participarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 

Moscova, cu prilejul manifestărilor 
legate de cea de-a 70-a aniversare 
a tovarășului L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. Tot
odată, in luna decembrie au avut 
loc numeroase contacte pe linie de 
partid și de stat între țara noastră 
și alte țări socialiste. In acest senș 
se reliefează ca momente remar
cabile primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a delegației de 
prietenie a poporului chinez, aflată 
în vizită în țara noastră, ca și pri
mirea de către președintele C.C. al 
P. C. Chinez, tovarășul Hua Kuo- 
fen, a delegației de partid și gu
vernamentale române în R.P. Chi
neză ; schimbul de mesaje dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat, atmosfera de cordialitate ce 
a caracterizat aceste întîlniri au 
dat expresie legăturilor de priete
nie și solidaritate activă dintre ță
rile și popoarele noastre, voinței 
de a adinei colaborarea multilate
rală dintre ele. De asemenea, par
ticiparea delegației P.C.R. la con
gresul P.C. din Vietnam și primirea 
de către tovarășul Le Duan, secre
tar general al C.C. al P.C. din Viet
nam, a subliniat dorința celor două 
partide de a întări și mai mult bu
nele relații dintre țările și popoa

rele noastre. în același spirit, vi
zita delegației de partid și guver
namentale române în R.P.D. Core
eană și primirea acesteia de către 
tovarășul Kim Ir Sen au prilejuit 
reafirmarea hotăririi comune de a 
acționa pentru dezvoltarea pe mul
tiple planuri a legăturilor de strîn
să prietenie și solidaritate româno- 
coreene. Tot în cursul lunii de
cembrie, la București s-au aflat 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare și o delegație 
a P.S.U.G. Primirea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a primu
lui ministru ungar, ca și a delega
ției P.S.U.G., convorbirile oficiale 
ce au avut loc au reflectat, la rin- 
dul lor, atenția acordată extinderii 
conlucrării reciproce prietenești.

Consemnăm între evenimentele 
lunii decembrie și vizita în țara 
noastră a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Siriei. Convorbirile 
româno-siriene de la București, sol
date cu rezultate rodnice, materia
lizate prin semnarea unui șir de 
acorduri și înțelegeri vizînd ampli
ficarea colaborării reciproc avan
tajoase, ca și prezența la Bucu
rești în acest interval de timp a 
unor miniștri și a altor personali
tăți de seamă din țări ale Asiei, 
Africii și Americii Latine, consti
tuie noi dovezi ale preocupării 
constante a țării noastre pentru 
dezvoltarea largă a relațiilor de 
COLABORARE ȘI SOLIDARITATE 
CU NOILE STATE INDEPEN
DENTE, CU ȚĂRILE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE. Este o orienta
re statornică a politicii externe a 
partidului și statului nostru, care 
pornește de la interesul comun 
pentru accelerarea progresului eco
nomic și social, pentru afirmarea 
unor relații interstatale noi, de e- 
galitate și respect reciproc.

Pe de altă parte, vizita întreprin
să de primul' ministru al guvernu
lui român în Franța, importantele 
acorduri semnate cu acest prilej, 
crearea noii societăți mixte româ- 
no-franceze „Oltcit" ilustrează vo
ința țării noastre de a lărgi coo
perarea cu toate statele, fără de
osebire de orînduire socială, în fo
losul reciproc, al cauzei generale 
a- destinderii și înțelegerii.

Ampla activitate internațională a 
partidului nostru și-a găsit, de a- 
semenea, expresii elocvente în 
participarea unor delegații la con
grese ale partidelor comuniste și 
muncitorești, ale unor partide pro
gresiste, democratice din tinerele 
state independente. Mesajele C.C. 

al P.C.R. adresate diverselor parti
de, ca și prezența unor delegații 
de partid, a reprezentanților unor 
mișcări de eliberare națională în 
țara noastră atestă multitudinea 
legăturilor de strînsă SOLIDARI
TATE CU CELELALTE DETAȘA
MENTE ALE MIȘCĂRII COMU
NISTE ȘI MUNCITOREȘTI, CU 
TOATE FORȚELE PROGRESISTE 
ALE CONTEMPORANEITĂȚII.

în spiritul acestei solidarități 
nedezmințite, comuniștii, întregul 
nostru popor și-au ridicat cu hotă- 
rîre glasul, alături de opinia pu
blică progresistă din întreaga lume, 
pentru eliberarea tovarășului San
tiago Carrillo, secretar general al 
P. C. din Spania, și a celorlalți 
membri ai conducerii partidului a- 
restați la Madrid. Firește, în con
dițiile în care în Spania se afirmă 
tot mai evident cerința dezvoltării 
unui curs nou, pozitiv — fapt 
ilustrat și de rezultatele recentului 
referendum — cînd forțele progre
siste se află angajate în căutarea 
căilor și modalităților de accele
rare a procesului de normalizare a 
vieții politice, eliberarea secretaru
lui general al P.C. din Spania și a 
celorlalți fruntași comuniști repre
zintă o măsură rațională, corespun

zătoare intereselor majore ale po
porului spaniol și, pe plan mal 
larg, cerințelor Actului. final de la 
Helsinki privind securitatea și coo
perarea pe continent. Pe această 
linie pozitivă se înscrie și hotărî
rea de dizolvare a Tribunalului or
dinii publice, instituție de tristă 
memorie din perioada franchistă. 
Sînt, desigur, întru totul îndreptă
țite așteptările opiniei publice in
ternaționale ca aceste măsuri să-și 
găsească o continuitate logică, să 
fie urmate de legalizarea P. C. din 
Spania, asigurîndu-se astfel condi
ții pentru participarea activă a co
muniștilor la procesul de instaurare 
a unui regim nou, democratic, pen
tru deplina înfăptuire a aspirații
lor de libertate și independență, 
democrație și progres ale poporu
lui spaniol.

Cu aceeași satisfacție au salutat 
comuniștii români eliberarea tova
rășului Luis Corvalan, secretar ge
neral al P. C. din Chile, cunoscute 
fiind demersurile perseverente ale 
partidului nostru pentru salvarea 
vieții sale. Punerea in libertate a 
tovarășului Luis Corvalan consti
tuie o victorie de seamă a forțe
lor democratice, progresiste de pre
tutindeni, a mișcării antiimperia- 
liste, a opiniei publice internaționa
le, care s-au ridicat cu vigoare pe 
toate meridianele, înfierînd perse
cuțiile împotriva comuniștilor, so
cialiștilor și altor militanți patrioți 
din Chile.

Numeroase evenimente cuprinse 
In intervalul de timp la care se 
referă cronica de față confirmă 
PARTICIPAREA ACTIVA A 
ROMÂNIEI SOCIALISTE LA 
DEZBATEREA 
MAJORE ALE 
După cum se 
cembrie a

PROBLEMELOR 
ACTUALITĂȚII, 
știe, luna de- 

coincis cu încheie
rea — temporară — a amplu
lui dialog internațional din 
cadrul celei de-a 31-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. în 
concordanță cu întreaga sa politi
că externă, România a adus o con
tribuție larg apreciată la eforturile 
de soluționare a diverselor proble
me care confruntă omenirea de azi 
și de care depind, în ultimă instan
ță, dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni, pacea și progresul general. 
Această activitate constructivă se
reflectă și în faptul că numele țării
noastre figurează între inițiatorii și 
coautorii unui mare număr de re
zoluții adoptate de Adunarea Ge
nerală. Astfel, pornindu-se de la 
necesitatea intensificării eforturi

lor pentru realizarea unor pași 
concreți în direcția dezarmării și în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
din inițiativa unui grup de 35 de 
state în curs de dezvoltare, între 
care și- România, a fost hotărîtă 
convocarea, pentru mai-iunie 1978, 
a unei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a Națiunilor 
Unite consacrate dezarmării. Rezo
luția adoptată în acest sens consti
tuie o nouă confirmare a importan
ței pe care majoritatea covîrșitoa- 
re a statelor membre o acordă a- 
cestui mare forum al națiunilor, 
care oferă cadrul cel mai larg și 
adecvat pentru dezbaterea aprofun
dată și inițierea de măsuri concrete 
de dezarmare, cu participarea tutu
ror statelor membre — adevăr rea
firmat în rezoluția inițiată de țara 
noastră privind amplificarea rolului 
O.N.U. in soluționarea problemelor 
dezarmării.

Un capitol important al ordinii 
de zi a sesiunii l-au constituit pro
blemele dezvoltării, în cursul dez
baterilor relevîndu-se imperativul 
lichidării decalajelor economice, al 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale. în acest sens. Româ
nia a propus convocarea în acest 
an a unei Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru știință și tehnolo
gie în slujba dezvoltării, pro
punere adoptată • în unanimita
te de forul suprem al O.N.U.

în spiritul politicii sale. de soli
daritate activă cu popoarele care 
luptă pentru afirmarea ființei na
ționale, a dreptului lor de a-și ho
tărî liber și independent propriile 
destine. România a luat parte acti
vă la dezbaterile de la O.N.U., con
sacrate situației din Africa austra
lă. Ea s-a pronunțat cu hotărîra 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului, a politicii de apartheid, 
numărindu-se printre coautorii re
zoluțiilor adoptate în acest sens.

Evoluțiile intervenite în ultimul 
timp in Orientul Mijlociu reliefea
ză creșterea curentului de opinie 
care subliniază necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru a se asigu
ra o soluționare efectivă, justă și 
trainică a problemelor complexe 
din această regiune. Situația din 
Orientul Mijlociu a făcut obiectul 
unor ample dezbateri în cadrul 
O.N.U., concretizate apoi în adop
tarea unui șir de rezoluții. Pe de 
altă parte, diferitele contacte și 
demersuri diplomatice din ultimele 
săptămini au readus in actualitate 
problema convocării, la începutul 
acestui an, a Conferinței de pace de 
la Geneva, relevîndu-se, ca o con
cluzie generală, că o asemenea re
uniune, cu participarea tuturor sta
telor interesate, inclusiv a O.E.P., 
ar oferi cadrul pentru a se ajunge 
la o soluționare justă și durabilă a 
problemelor din regiune.

Sfîrșitul de an a prilejuit, totoda
tă, o serie de bilanțuri privind e- 
voluția economiei mondiale. Anali
zele întocmite de experți. aprecie
rile șefilor de state și guverne cu
prinse în mesajele de Anul nou 
pun in evidentă faptul că, in con
trast cu dezvoltarea mereu ascen
dentă a țărilor socialiste, anul eco
nomic 1976 a fost, pentru majorita
tea țărilor occidentale, „un an difi
cil și amar", puternic marcat de e- 
fectele crizei economice — persis
tența fenomenelor și proceselor in
flaționiste și creșterea continuă a 
șomajului. Aceasta a determinat o 
ascuțire a luptelor sociale, o creș
tere impetuoasă a acțiunilor mase
lor populare in apărarea drepturilor 
lor. Prognozele din Occident pentru 
1977 sînt. dominate de aceeași notă 
de pesimism, confirmîndu-se încă 
o dată aprecierea partidului nostru 
privind accentuarea crizei generale 
a societății capitaliste, cu implicații 
în' toate sferele vieții economice și 
sociale.

Evoluțiile de pe arena politică in
ternațională în ultima lună, ca și în 
întregul an 1976, pun puternic în 
evidență marile mutații intervenite 
în raportul mondial de forțe, pro
fundele transformări revoluționare 
ce au loc in lumea de azi. Pășind 
în noul an, popoarele de pe întreg 
cuprinsul planetei sînt animate de 
încrederea că, prin acțiunea lor u- 
nită, se vor asigura promovarea șl 
consolidarea pe arena internaționa
lă a cursului nou spre securitate și 
pace, găsindu-și astfel împlinire 
năzuințele de progres și prosperita
te ale tuturor națiunilor.

Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU

Zona industriala Buzdu — imagine pregnanta a dezvoltării forțelor de producție și în această parte a țârii, Oamenii muncii din acest |udeț au îndeplinit înainte de termen planul la producția-marfa și globală, 85 la suta din sporul de producție fiind obținut prin 
"■ creșterea productivității muncii. Perspectiva ? La finele cincinalului, județul Buzdu va da o producție Industriala anuală de circa 20 miliarde lei Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)
Observați? în anii puterii 

populare populația Bră
ilei a crescut de aproape 
2.5 ori. Atit timp cit ora
șul dunărean s-a bazat ex
clusiv pe activitatea por
tuară, populația sa bătea 
pasul pe loc. Dar socialis
mul i-a învățat pe oameni 
o nouă sintagmă : dezvol
tare multilaterală. Iar asta 
s-a tradus la Brăila prin 
crearea și dezvoltarea plat
formei chimice ; nțin dez
voltarea construcțiilor de 
mașini și utilaje grele (la 
Brăila se realizează întrea
ga producție de excavatoa
re a tării) ; prin crearea și 
dezvoltarea industriei pre
lucrătoare a lemnului (nu 
uitați : pentru prima dată 
in România, expresia «pla
că aglomerată din lemn» 
la Brăila s-a făcut auzită). 
Ca să nu amintesc decît în 
treacăt de amploarea căpă
tată de industria metalur
gică. petrolieră, alimentară, 
de confecțiile textile și 
bineînțeles... de port și 
construcțiile navale.

Zecile de mii de oameni 

venit! ca peste noapte în 
multisecularul oraș — Bră
ila a intrat din 1968 în al 
7-lea secol al existentei 
sale — aveau nevoie de a- 
partamente si de hrană, de 
școli și de muzee, de 
parcuri si de stadioane, de 
policlinici și de cinemato
grafe. de creșe. piețe si 
apă potabilă, de teatru, bi
blioteci. case de cultură și 
cluburi, de tot ceea ce in 
anii din urmă ne-am obiș
nuit să subsumăm expre
siei „civilizație socialistă". 
Din această sete de civili
zație s-au născut noile ar
tere și cartiere ale orașu
lui : străzile Galati si Vic
toriei, bulevardul Karl 
Marx. cartierele Obor. Mar
na. Hipodrom. Viziru I. II. 
III... Nu. nu sînt deloc 
cartiere oarecare. Și nu, 
nu putem fi nici măcar bă- 
nuiti de patriotism local. 
Pentru că iată ce a decla
rat Per Olof Ekstrom, scri
itorul suedez de internațio
nală reputație — aminti- 
ți-vă «Mai în noiembrie», 
«N-a dansat decît o vară». 
«Fluturele și focul», roma

ne traduse si la noi — după 
vizita făcută orașului nu 
mai departe decît j^ara tre
cută : „Este o veritabilă 
plăcere să ieși dintr-o stra
dă pe care, cu putină ima
ginație. auzi ecouri din tre
cut și să plonjezi în mij
locul . unui microraion ca 
Hipodromul, despre care 
am crezut inițial că repre
zintă o stațiune de odihnă...".

...Și totuși, strada Călă
rași rămăsese cam ca Ia în
ceputul secolului. Locuitorii 
ei au uitat că atunci, cînd- 
va, locul se bucura de o 
faimă nu tocmai onorabilă. 
Oamenii în putere au uitat, 
iar tinerii habar n-au că 
„Atîrnați" și ..Caraci" sînt 
fostele apelative ale unor 
segmente aflătoare chiar pe 
trama acelei Călărași... 
Strasse.

E bine că au uitat oame
nii. Și e foarte bine că. in 
curînd. în afara documen
telor iconografice, aproape 
nimic n-o să mai poată a- 
minti brăi’enilor despre 
friabilele dughene rămase 
de-a stingă si de-a dreapta 
străzii Călărași. Pentru că. 
deși „uitată", acestei străzi 

!-a fost dat să devină una 
dintre cele mai frumoase 
din Brăila. Ea va deveni 
„creierul" municipiului : 
pentru că pe ea va fi 
translat centrul civic (ca
riatidele clădirilor din iu-

Răspuns contemporan 
la o ilustrată eh pe vremuri

rul statuii lui Traian vor 
rămîne, renovate si conso
lidate. să vegheze centrul 
istoric). Brăila va deveni și 
ea un oraș policentric.

Așa au vrut oamenii. 
Sînt pretențioși brăilenii : 
de șase ori în trei ani și ju
mătate a fost nevoit șeful 
de proiect al străzii, arhi
tectul Aurel Radu, să-și 
îmbunătățească soluția pro
pusă. Am discutat cu el 
imediat după ce macheta 

primise girul forurilor com
petente.

— Credeam că n-o să 
mai termin. Oricum, cetă
țenii au venit cu propuneri 
interesante. Nu construim 
numai pentru acum, ci si 

pentru viitor. Trebuia gîn- 
dit totul pînă în cele mai 
mici amănunte. A ieșit 
însă ceva extraordinar...

Urbanismul, arta deco
rației, arhitectura — toa
te și-au dat mina și, la 
congruenta lor. vorba arhi
tectului. a ieșit ..ceva ex
traordinar". Există acolo și 
o legendă tehnică. Am no- 
țat-o : număr de aparta
mente total — 2 250, din 
care 2 000 cu un regim de 

înălțime peste P + 4 ; imo
bile propuse pentru demo
lare — 105 ; număr de fa
milii dislocate — 140; pro
cent de demolare — 4,88 la 
sută ; regim mediu de 
înălțime — 9 niveluri ;

densitate realizată — 12 400 
metri pătrați Locuibili pe 
hectar. Dotări : 36 săli de 
clasă; 240 locuri in grădi
nițe; 200 locuri în creșe; 
un dispensar; o hală co
mercială ; 18 800 metri pă- 
trați pentru spațit co
merciale, prestări de ser
vicii la parterul și t- 
tajele I ale blocurilor; un 
hotel cu 220 de locuri ; o 
stradă cu 4 piste (inclusiv 
două linii pentru tramvaie 

exclusiv silențioase) ; un 
sediu politico-administra- 
tiv ; o „Agora" pentru 
30 000 de oameni ale cărei 
plăci de marmură coboară 
discret treptele falezei, că
tre Dunăre. De altfel, ca și 
blocurile de pe foste va
duri...

Și toate acestea vor fi 
construite doar pînă în 
1980. Pentru că vor urma 
alte 5 000 de apartamente ; 
alte două școli cu 24 săli 
de clasă ; alte 3 grădinițe ; 
alte 3 creșe ; o casă de cul
tură și altele.

Va fi cea mai animată 
stradă din Brăila... Va 
fi ? Este. Noile clădiri 
ale telefoanelor, între
prinderii de electricitate, 
institutului județean de pro
iectări sînt date de pe a- 
cum în folosință. Cele zece 
niveluri din oțel, beton, 
sticlă și cărămidă aparentă 
ale I.C.P.C.H.-ului își aș
teaptă suratele pentru în
chegarea simetriei falezei. 
Strada, privită de pe pun
tea etalon a cargourilor 
care pleacă din șantierul 
naval, va apărea la fel de 
frumoasă ca și atunci cînd 
privești întregul ansamblu 

de jos, plimbîndu-te pe sub 
arborii existenți (nici o 
secure nu se va atinge de 
coroanele pomilor străzii).

Strada Călărași va fi cea 
mai animată din Brăila. Va 
fi ? Este. Au apărut maca
ralele. buldozerele, căștile 
constructorilor. Si i-a fost 
dat unui brăilean get-be- 
get. unui comunist care a- 
bia a atins vîrsta de 30 de 
ani. arhitectului Aurel 
Radu, i-a fost dat, spun, 
s-o gîndească pe ea. stra
da Călărași, și să gîndească 
viata celor 24 000 de viitori 
locuitori ai ei. Noua tine
rețe a străzii si a falezei 
brăilene nici n-ar fi putut 
fi gîndită altcum decît ti
nerește si de către un tînăr.

Dar virstnicii ? Ce gin- 
desc ei ?

Mă plimbam, pe la mij
locul verii, pe sub salcimii 
străzii Călărași împreună 
cu Vasile Antohi. brăilean 
cu o... vechime de 86 de 
ani. vechi luptător socialist, 
ani în șir secretar al sin
dicatului muncitorilor din 
port, tatăl a cinci copii și 
bunicul a șase nepoți. Era 
cu el Maria, soția.

Ne plimbam tustrei în

cet, bătrînește. iar ei își de- 
pănau amintirile : „Vezi 
colo, intre Telefoane și Di
recția agricolă era fîntina 
de unde moș Marinache 
umplea sacalele". ..La criș- 
ma de colo i-am văzut fa-
ță-n fată la un pahar pe 
Panait Istrati și Alecu Con- 
stantinescu". „Pe aici tre
cea duminica, către Gră-
dina Mare, fanfara călăra
șilor...". Ne plimbam tus
trei. le ascultam amintirile, 
dar pe mine mă interes? 
altceva. Ii știam locuind ■ 
proape. Căsuța lor e 
cîțiva pași' de Călăraș'/ 7 
Ștefan cel' Mare, la • 
Acolo-i și zarzărul 
vișinul. Și...

Modernizarea 
li cuprinde în 
de demolare, 
ce gîndesc d 
trebarea 
mult înair 
vorbit 
cum a 
cut. I 
ria.
te
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Construind viitorul formăm și oamenii 
viitorului nostru socialist

Viitorul, care, practic, 
Înseamnă pentru noi con
strucția socialistă, etapă 
de etapă, pînă-n comu
nism, privește nu numai 
instituțiile, întreprinde
rile, producția materială, 
realizările social-econo- 
mice, ci și — în primul 
rînd chiar — OMUL; o- 
mul constructor al socie
tății, factorul esențial al 
muncii creatoare și bene
ficiarul ei.

într-adevăr, a construi 
viitorul înseamnă a pre
vedea și, pe baza preve
derii, a cerceta și a tran
spune în fapt eforturile 
umane care duc spre vi
itor, spre obiectivul pre
văzut. Dar prevederea, în 
secolul revoluției știin- 
țifico-tehnice, trebuie 
să-și însușească știința 
cea mai înaltă pentru a 
nu rămîne la stadiul de 
ipoteză, mai mult sau 
mai puțin plauzibilă, ci 
pentru a fi materializată 
în fapte, , adică pentru 
a construi. De aceea, 
Congresul educației poli
tice și al culturii socia
liste a .luat hotărîri con
cretizate în Programul 
de măsuri, al căror obiec
tiv principal este tocmai 
intensificarea activității 
de dezvoltare a conștiin
ței socialiste și de for
mare a omului nou; jar 
omul nou se formează tot 
pe baze științifice, se 
construiește, ca și viito
rul, pentru viitor.

In această perspectivă, 
viitorul ne apare și mai 
elocvent ca fiind o fun
damentală problemă de 
educație, fapt pentru care 
Programul prevede un 
sistem unitar de măsuri 
avînd ca scop modelarea 
omului în chiar procesul

de modelare a propriului 
său viitor. Cînd definim, 
așa cum a făcut-o lapi
dar și înflăcărat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, etapa actuală, 
ca etapă a construcției 
socialiste multilateral dez
voltate, ne asumăm răs
punderea și pentru dez
voltarea multilaterală a 
personalității noastre, 
dezvoltare care trebuie

12 ani. Un popor de ba- 
calaureați înseamnă o 
realizare la nivelul socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și este im
presionant să ne dăm 
seama că. de fapt, este 
anticiparea unui viitor 
care ne așteaptă. Dar 
pentru pregătirea te
meinică a omului viito
rului. o structură organi
zatorică redusă la ea în
săși nu este suficientă.

însemnări de acad. Nicolae TEODORESCU

să premeargă, sau cel 
puțjn să fie concomitentă 
cu cea ș construcției vi
itorului patriei. în con
ceptul de viitor social 
sîntem așadar chemați să 
includem nemijlocit ideea 
de viitor a personalității 
omului nou. Și cum viito
rul este potențial, se în
țelege că-1 vom avea așa 
cum îl pregătim azi; de 
unde imperativul formă
rii tineretului, a noilor 
generații ca oameni cu 
orizont multilateral și 
cunoștințe apte să-i o- 
rienteze și să-i adapteze 
ușor tuturor cerințelor, 
previzibile și chiar im
previzibile astăzi, pe care 
construcția viitorului so
cial le poate oricînd adu
ce în actualitate, tran- 
sformîndu-le în exigențe.

învățămîntul nostru ur
mează traiectoria ascen
dentă pe care desăvîrși- 
rea construcției socialiste 
o parcurge vertiginos. A- 
vem un învățământ obli
gatoriu de 10 ani și pre
gătim extinderea Iui la

Un asemenea om are ne
voie organică de suflul 
viu al conștiinței socia
liste desăvîrșite, pe care 
numai participarea ple
nară la viata ideologică, 
politică și culturală a 
țării îl poate asigura șl 
întreține. De aceea, Pro
gramul consacră un ca
pitol special îmbunătă
țirii organizării și con
ducerii unitare a activi
tății politico-ideologice și 
cultural-educative. Cum 
bine se știe, măsurile de 
creare a consiliilor de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă, ca organisme 
de partid și de stat, au 
ca obiectiv esențial atra
gerea în sfera educativă 
a tuturor oamenilor mun
cii, a tineretului de toate 
vîrstele. Cuprinderea din 
fragedă vîrstă a copiilor 
în procesul de educație 
comunistă se realizează 
prin înființarea organiza
ției „Șoimii patriei". Ast
fel, drumul spre con
strucția viitorului în fie
care dintre acești șoimi

este deschis și ei vor 
merge plini de voioșie pe 
el, apoi vor începe să 
aibă conștiința operei 
de autoconstrucție spiri
tuală și se vor consacra 
în întregime acestei ope
re. Crescuți cu ochii spre 
viitor, tinerii vor căpăta 
deprinderea de a conecta, 
de a construi, de a pre
vedea chiar și imprevizi
bilul de astăzi.

Dacă învățămîntul de 
toate gradele este, intr-a
devăr, un factor major 
al construcției personali
tății omului, lucrul e pe 
deplin posibil, tocmai 
fiindcă acest invățămînt 
este științific, fundamen
tat pe concepția materia- 
list-dialectică și istorică. 
Fiind științific, iar știin
ța fiind factor determi
nant al producției se în
țelege că învățămîntul 
socialist trebuie să aibă 
o finalitate practică. De 
aceea, un întreg capitol 
din Program prevede 
pregătirea practică și e- 
ducarea patriotică, .revo
luționară a preșcolarilor, 
elevilor și studenților. 
Linia directoare a acestei 
pregătiri în domeniul 
profesional este integra
rea învățămîntului cu 
cercetarea și producția. 
Un invățămînt unitar și 
integrat înseamnă așadar 
un invățămînt construc
tor al viitorului om al 
muncii, bine pregătit pro
fesional și cultural, dar 
și cu conștiința înaltă, cu 
dorința de autoperfecțio- 
nare șl de ascensiune, de
votat patriei cu care se 
simte integrat prin acea 
afinitate pe care mersul 
împreună pe calea viito
rului o creează și o în
florește.

Salonul de pictură și sculptură al municipiului București Foto : S. Cristian
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Remarcabil program artistic 
in noaptea dintre ani

tv

Permanența operei 
unui savant patriot

Programul televiziu
nii din noaptea Anu
lui nou, cea mai lun
gă noapte a anului, a 
însemnat — dincolo de 
ceea ce am văzut cu 
toții — mii și mii de 
ore de muncă, o re
marcabilă investiție de 
fantezie, vpie bună, 
putere creatoare. Re
zultatele nu au întîr- 
ziat să se arate. Cele 
peste 500 de minute 
ale emisiunii (cît șase 
filme de lung-metraj!) 
ne.-au oferit un pro
gram dens, antrenant, 
variat, bogat în mo
mente atractive. Țara 
a intrat cu un senti
ment tonic, optimist, 
încrezător în cel de 
al doilea an al cinci
nalului și programul 
de revelion al televi
ziunii a constituit, de 
fapt, expresia directă, 
nemijlocită, a sim- 
țămintelor cu care 
oamenii pămîntului 
românesc au întimpi- 
nat Noul an.

Pînă la acest mare 
moment festiv al nop
ții dintre ani. și apoi 
pînă în fapt de ziuă, 
realizatorii programu
lui special de televi

ziune s-au străduit, cu 
cele mai bune rezulta
te, să ne aducă in 
case zîmbetul și voia 
bună, cîntecul și glu
ma, tradiționalele urări 
ale plugușorului...

Au fost de toate în 
noaptea dintre ani, și 
romanțe pentru mai 
devreme și romanțe

LA TELEVIZIUNE

pentru mai tîrziu, 
multe melodii noi, 
frumoase, cîntece 
populare, inspirate 
desfășurări coregrafi
ce ; umorul și satira 
au fost mînuite cu ta
lent și cu rost, cînte- 
cele de petrecere au... 
petrecut anul vechi și 
au primit Anul nou, 
pînă spre dimineață. 
Noul An 1977 a fost 
primit de toți cu frun
tea sus. cu bucuria de 
a fi martori și partici
pant! la zidirea aces
tui timp.

A fost, putem spune, 
un program lăudabil.

„Petreceți cu noi" 
ne-au spus, cu fan
tezie creatoare, regi
zorul Alexandru Bo- 
câneț, actorii de pres
tigiu, talentații cîntă- 
reți și dansatori. Ve
selia nopții dintre ani 
a sclipit ca o cupă de 
șampanie. Telecinema- 
teca revelioanelor a 
fost plăcut prilej de 
aduceri aminte. Duete 
de talent s-au în
trecut în atractive 
dueluri. Satira a avut 
adrese exacte, umo
rul a fost spontan, 
dezinvolt. Au fost, cum 
spuneam, de toate în 
noaptea dintre ani. 
Dar a fost mai ales 
o emulație colectivă 
de zile mari (sau de... 
nopți mari), a fost o 
foarte izbutită strofă 
din „cîntarea", de lu
mină, a României.

Semne bune anul 
are. Tuturor realiza
torilor programului de 
revelion, care s-au în
trecut în a ne oferi 
momente de mare 
spectacol, un gînd de 
laudă și de mul
țumire.
Călin CAL1MAN

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Dicționar școlar.
17.30 Cîntec nou în țară auzi. Creații 

din folclorul contemporan din 
diferite regiuni ale țării.

17,55 Publicitate.
13,00 Arte vizuale.
18.20 Din viața plantelor și animalelor. 
18,40 Tragerea Pronoexpres.
18.50 Consultații in ajutorul lectorilor, 

propagandiștilor și cursanțllor din 
învățămîntul politico-ideologic. 
Programa : Socialismul științific 
și problemele dezvoltării econo- 
mico-soclale a României. Tema : 
Societatea socialistă multilateral 
dezvoltată — etapă superioară a 
făuririi noii orînduiri in România. 
Emisiune de Elena Perdlchl.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : Părinți și... părinți. 

Emisiune de Rodica Rarău.
20,35 Telecinemateca. Ciclul : „Mari ac

tori" — Charlie Chaplin. „Lumini
le rampei". Premieră TV — pro
ducție a studiourilor engleze.

22.20 Cîntarea României. Festivalul 
creației și hărniciei.

22.50 Telejurnal.

PROGRAMUL H

20,00 Tribuna tinerilor soliști.
21,00 Viața economică a Capitalei. Debut 

’77 in industria sectorului 6 al Ca
pitalei.

21,20 Telex.
21,25 Flacăra vie a științei — Gheorghe 

Lazăr (1779—1823).
21,55 Fantezie pe gheață — film- de 

montaj.

împlinirea unui secol de la naște
rea lui Sextil Pușcariu și a aproape 
trei decenii de la stingerea lui din 
viață oferă perspectiva justei di
mensionări a vastei sale opere știin
țifice și naționale.

S-a născut la 4 ianuarie 1877 în 
Brașov, unde a urmat și cursurile 
primare și liceale. Studiile Universi
tare le-a făcut Ia Leipzig, Paris -și 
Viena, orașe în care a trăit aproape 
10 ani (1896—1906), timp despre care 
relatează pe larg sugestivul său vo
lum de memorii Călare pe două 
veacuri, apărut în 1968, la 20 de ani 
de la moarte.

Intre 1906—1918 a ocupat catedra 
de limba română de la Universita
tea germană din Cernăuți, continu- 
înd opera lui Aron Pumnul și I. G. 
Sbiera. în 1905 a fost ales membru 
corespondent al Academiei Ro
mâne, iar în 1914 membru titular.

Latura cea mai 
definitorie a acti
vității Iui a fost 
cea de savant 
lingvist cu multi
ple realizări crea
toare în toate ra
murile acestei ști
ințe : teoretician 
al limbii, lexico
graf. lexicolog, romanist, fonetician, 
fonolog, istoric al limbii și lingvisticii 
române, cultivator asiduu al limbii 
române, printr-un hotărîtor îndrep
tar ortografic și o îndelungată acti
vitate publicistică în această direc
ție.

Dar oricît de mari ar fi fost meri
tele lui în lingvistică, lăsînd în urma 
sa peste 500 de titluri de lucrări, nu 
acestea au fost totuși meritele lui 
cele mai de seamă. Personalitate 
enciclopedică, el a făcut parte din
tr-o generație de ctitori, care a dat 
națiunii, pe lîngă știința lor, institu
ții și creații de cea mai inspirată 
utilitate națională.

A condus, din însărcinarea Acade
miei Române, din 1906 pînă la 
moarte, lucrările pentru elaborarea 
și publicarea marelui Dicționar al 
limbii române, dicționar național, 
pe care l-a realizat aproape jumă
tate și care se continuă și în pre
zent la Cluj-Napoca, București și 
Iași.

în 1919 și-a legat numele, ca cel 
dinții rector al universității româ
nești din Cluj-Napoca, de organi
zarea acestei instituții de importanță 
națională în capitala Transilvaniei, 
în același timp, a organizat Institutul 
de cercetări științifice, anticipînd pe 
cele de astăzi, numit Muzeul limbii 
române, în jurul căruia a creat o 
școală de iluștri lingviști ca Vasile 
Bogrea, Th. Capidan, N. Drăganu, 
C. Lacea, Gustav Kisch, Sever Pop, 
Emil Petrovici, \T. A. Naum, Ives 
Ouger ș-a., cunoscută sub numele de

„școala lingvistică clujeană", care, 
între cele două războaie mondiale, 
s-a bucurat de cea mai mare reputa
ție științifică în lingvistica româ
nească. în cadrul muzeului ' ,s-au 
elaborat lucrări de importanță națio
nală ca Dicționarul limbii române, 
Atlasul lingvistic român pe întreaga 
țară (1929—1938) și revista de lingvis
tică de prestigiu mondial Dacoroma- 
nia, care a apărut timp.de 22 de ani 
în 14 mari volume.

Ca și . ceilalți doi mari lingviști 
români contemporani, Al. Philippide 
și O. Densusianu, Sextil Pușcariu a 
avut ambiția să elaboreze o istorie a 
limbii române, din care a reușit să 
termine numai două volume : Limba 
română. Privire generală (1940) și 
Rostirea (1960).

Dar aspectele fundamentale ale 
Istoriei și structurii limbii române 
au fost tratate de Sextil Pușcariu în

O sută de ani de la nașterea 
lui Sextil Pușcariu

Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" va da o expresie de amploare 
tuturor domeniilor culturii și artei 
noastre socialiste, legăturilor ei strîn- 
se cu masele de oameni ai muncii.

în cele ce urmează vom încerca să 
ne referim la un domeniu „neartis
tic", pe care îl poate îmbrăca acest 
eveniment de o importanță deosebi
tă in viața spirituală a poporului 
nostru. Este vorba de lectura publi
că. De ce este necesar și cum poate 
lua lectura publică forma unei în
treceri pe plan național, iată o între
bare firească la care ne credem da
tori să răspundem. în primul rînd, 
să amintim proverbul românesc : 
„Cine are carte are patru ochi !“, 
care ne pune dintr-o dată și cum 
nu se poate mai bine în ideea de 
întrecere. Din noaptea timpurilor, 
cind va fi luat naștere și se va fi 
cizelat într-o formă metaforică atît 
de lapidară acest proverb, ne pri
vește o uluitoare conștiință populară 
a rosturilor învățăturii. Dacă ne gin- 
dim la faptul că Heliade Rădulescu, 
la 1812, pe vremea ciumei lui Cara- 
gea, învăța să citească românește „la 
o stînă de oi, unde păstorii aveau 
felurimi de cărți" (Dispozițiile si în
cercările mele de poezie), înseamnă 
că înalta conștiință a valorii cărții în 
viata poporului nostru trebuie să fi 
luat naștere cu mult înainte de a fi 
existat școli pentru a sublinia aceas
ta, din pasiunea pentru lectura stră
vechilor și atît de răspîndite cărți 
populare, adevărate compendii de 
istorie, geografie, botanică, astrono
mie și alte multe cunoștințe ale tim
pului, toate îmbrăcate în haina unei 
bogate fantezii și înțelepciuni apo
crife.

Este un adevăr că știința de carte 
a făcut un mare salt înainte prin 
intermediul școlii. Dar nu trebuie 
uitat nici faptul că școala nu repre
zintă decît o etapă în viață, după

care omul rămîne singur în fața căr
ții și depinde numai de el dacă va 
ști să-și îmbogățească „ochii" pe care 
i-a dat cartea în școală sau să-i piar
dă și pe cei care i-a avut, intr-un fel 
de „albeață" tot mai acută, nu atît 
a cunoștințelor, cît a conștiinței. Tot 
atît de adevărat este că sînt cărți și 
cărți, multe dintre ele fiind condam
nate să rămină de la început la peri
feria conștiinței concrete, producătoa
re de valori și de umanitate. Și aceas

dagogia, psihologia și sociologia lec
turii, ca discipline de o excepțională 
importanță în viața contemporană.

Trebuie să avem în vedere și fap
tul că societatea noastră trăiește as
tăzi procesul unei accelerate indus
trializări. al obligativității introduce
rii tehnicii moderne în toate sferele 
producției industriale și agrare, ale 
circulației. Toate acestea implică 
deopotrivă cunoștințe multilaterale, 
disciplină riguroasă, putere de 'con

cu cartea, de la cunoscutul concurs 
prin radio „Cine știe ciștigă" la 
populara „Lună a cărții la sate" din

diferite studii, care, coordonate, 
constituie o adevărată istorie a lim
bii române, chiar dacă formal nu 
poartă acest titlu.

Printre problemele de bază tratate 
de Sextil Pușcariu și care au rămas 
legate de numele lui, menționăm : 
Locui limbii române intre limbile 
romanice, Deosebirea între romanic 
și românesc, împrejurările istorice și 
transformările specifice intervenite 
în limbă. Unitatea inițială a limbii 
române, numită de el „străromână", 
Ruperea unității geografice a româ
nei primitive comune prin așezarea 
în nordul și sudul Dunării de popu
lații slave în migrație și Formarea 
dialectelor limbii române : dacoro
mân, în nordul Dunării, aromân, 
meglenoromân și istroromân, în su
dul fluviului, unitare ca structură 
lingvistică pînă în zilele noastre, 
cînd, prin împrejurări istorice, s-au 
format condițiile dispariției lor. 
Conștient de importanța dialectelor 
românești din sudul Dunării, pentru 
unitatea originară a limbii române, 
Sextil Pușcariu a întreprins o cer
cetare clasică în materie asupra 
Dialectului istroromân (3 voi., 1906— 
1928), iar colaboratorul său devotat 
Th. Capidan a realizat, la sugestia 
lui, două monografii, de asemenea 
de valoare clasică : Aromânii. Dia
lectul aromân (1930) și Meglenoro
mânii (1925—1929) care vor rămîne 
pagini perene ale istoriei limbii ro
mâne.

O altă problemă care l-a preocu
pat pe Sextil Pușcariu în toată ac
tivitatea lui științifică a fost aceea 
a continuității neîntrerupte a româ
nilor în Dacia, după retragerea ad
ministrației și legiunilor romane Ia 
sudul Dunării (anul 274). Numeroa
sele lui studii în această materie,

pot fi coordonate în următoarele 
teze : 1. limba română este cea mai 
conservatoare dintre limbile roma
nice, ceea ce nu se poate explica 
decît prin continuitatea ei neîntre
ruptă în arcul carpatic și 2. locul de 
bază, atît al formării, cît și al conti
nuității limbii și poporului român, 
este în Dacia și anume mai ales în 
Transilvania, unde au fost punctele 
cele mai intens colonizate de ro
mani și unde Atlasul lingvistic ro
mân arată că s-au păstrat cele mai 
vechi cuvinte latine populare, care 
nu există în alte părți, ale limbii 
române. Dacă românii ar fi imigrat 
din sudul Dunării, în secolul al 
XIII-lea cum au susținut partizanii 
teoriei lui Roesler, astăzi tot mai 
puțini. Ia număr, cum s-ar explica 
faptul că românii s-au reașezat toc
mai pe locurile cele mai caracteris
tice ale latinității limbij lor ?

Un alt -aspect 
revelator al com
plexității perso
nalității lui Sextil 
Pușcariu este per
manenta lui legă
tură, încă din ti
nerețe, cu viața 
literară, prin care 
și-a lărgit orizon

tul cunoașterii chiar pentru cercetări
le de specialitate. El a fost și un pa
sionat critic și istoric literar, avînd o 
activitate care a fost pusă în lumină 
de curînd de eseistul și istoricul lite
rar clujean Mircea Vaida, în lucrarea 
Sextil Pușcariu critic și istoric lite
rar. Calitățile lui în această privință 
sînt ilustrate, mai ales, prin Istoria 
literaturii române. Epoca veche, o 
sinteză de probleme viabilă pînă azi, 
scrisă într-o limbă cuceritoare și 
limpede, care constituie caracteristi
ca de bază a stilului său literar. 
Despre Sextil Pușcariu ca scriitor 
s-a pronunțat N. Iorga evidențiind 
„frumoasa prezentare a rezultatelor 
muncii iui" și „căldura de tempera
ment pe care o au totdeauna cei 
care, peste orice, au fost și au ră
mas niște literați". („Cuget clar", 
1936, p. 481).

Se cuvine să subliniem faptul că 
Sextil Pușcariu e primul care a sem
nalat talentul literar al lui Lucian 
Blaga, în „Glasul Bucovinei" din 
1919, că fl a recomandat alegerea la 
Academie a lui M. Sadoveanu și a 
propus la premiere din partea Aca
demiei a numeroase lucrări literare, 
printre care întunecare de Cezar 
Petrescu.

La o sută de ani de la nașterea 
sa, personalitatea lui Sextil Pușca
riu, ca profesor, savant, îndrumător 
și scriitor, se conturează măreață și 
pilduitoare. Amintirea lui trăiește 
vie în spiritul numeroșilor lui foști 
elevi, ca și în spiritul generației de 
astăzi, care lucrează încă pe șantie
rele științifice deschise de el. vene- 
rîndu-1 ca pe un ctitor de instituții 
și de conștiință românească și latină, 
în linia directă a Școlii ardelene a 
lui Hasdeu și Ovid Densusianu.

D. MACREA

RĂSP1NDIREA CĂRȚII 
în epoca tranzistorului

ta se poate întîmpla fie din comodita
tea autorului, fie din cea a cititorului, 
fie din a amîndurora. Intervin însă 
rigorile procesului istoric și social 
care selectează și decantează continuu 
cărțile, după valoarea lor reală, le a- 
șazâ pe rafturile mai înalte sau mai 
joase ale librăriilor și bibliotecilor 
publice. Cu aceste cărți trebuie să se 
întîlnească mai ales cititorul. El le 
poate lua și folosi pentru a potența 
valoarea umană productivă a propriei 
sale existențe. Dar în condițiile ac
tuale, cînd timpul liber este acaparat 
din ce în ce mai mult de tranzistori, 
televizor, autoturisme, cititorul nu 
mai poate fi lăsat la voia întîmplă- 
rii. el trebuie îndrumat, cîștigat și 
chiar provocat pentru carte, lectură, 
studiu, prin înseși mijloacele care se 
arată a bara locul lecturii. Nu e 
vorba de o simplă moralizare prin 
radio și televizor, ci de o adevărată 
artă, care implică la rîndul ei pe

centrare maximă asupra obiectului 
muncii, inventivitate, intr-un cuvînt 
un nou ritm de viață, de gîndire, de 
sensibilitate pentru un întreg popor. 
Contactul prelungit , cu rigorile cărții, 
prin lectură și studiu, aduce o con
tribuție foarte importantă la înțele
gerea tehnicii moderne, a armăturii 
științifice care "• stă la baza cunoaș
terii, ordonează gindirea, dă aripi 
fanteziei, spiritului de inventivitate, 
cultivă sentimente colective și de
prinderi dintre cele mai importante 
în procesul de producție modern, pre
cum : concentrarea, disciplina, puterea 
de analiză și sinteză. într-un cuvînt 
cei patru ochi de care vorbește ve
chiul nostru proverb.

Cum putem să venim mai bine în 
întîmpinarea acestor mari deziderate 
pe care le pune asimilarea tehnicii in 
fața societății noastre contemporane ?

Dispunem pentru aceasta de multi
ple mijloace și forme de activitate

perioada de iarnă a fiecărui an, de 
o vastă rețea de biblioteci publice, 
create în anii socialismului, în toate 
localitățile țării, cu multe milioane 
de volume, care se împrospătează 
mereu prin producția editorială cu
rentă, un adevărat patrimoniu al bo
găției noastre intelectuale. Aceste bi
blioteci publice constituie un baro
metru prin intermediul căruia se pot 
măsura în fiecare localitate intensi
tatea, direcțiile și rezultatele instruc- 
tiv-educative ale lecturii publice, se 
pot intensifica sau corecta aceste di
recții și rezultate. Cu ani în urmă a 
existat și o întrecere anuală de lec
tură prin intermediul bibliotecilor 
noastre publice, la care participau 
cei mai buni cititori, cu rezultatele 
cele mai bune în muncă și viață din 
fiecare localitate. Problema care se 
pune, după opinia noastră, este de a 
reuni într-o singură albie, a da 
impuls mai puternic și a orienta toa
te aceste forme de activitate și multe 
altele pentru impulsionarea lecturii 
publice, a muncii cu cartea în raport 
cu obiectivele fundamentale pe care 
ni le pune în față politica partidului 
nostru, de formare și dezvoltare a 
conștiinței socialiste.

Pornind de la viață, cartea poate 
și trebuie să se întoarcă la viață. 
Este arcuirea de privire sub care îi 
putem selecta pe cei mai buni cititori, 
stimulind modelele bune, creînd în 
fiecare localitate o opinie de masă 
în favoarea muncii cu cartea, a lec
turii și studiului.

Dumitru BĂLAEȚ

Invitație la Brețcu —Oituz
La poalele Munților Vrancei, la 

peste 600 m altitudine, pe Valea 
Oituzului, într-un cadru natural 
îneîntător, cooperația de consum 
din județul Covasna vă invită Ia 
Hanul Brețcu-Oituz, care vă oferă 
și în acest sezon condiții optime 
pentru odihnă și reconfortare. A- 
ceastă frumoasă unitate turistică se 
află la 2 km de localitatea Brețcu, 
pe șoseaua națională Brașov — Tg.

Secuiesc — Gh. Gheorghiu-Dej 
(D.N. 11 km 81). Ea dispune de 56 
locuri de cazare în camere con
fortabile cu încălzire centrală și un 
restaurant.

Hanul Brețcu—Oituz (în fotogra
fie) oferă turiștilor un plăcut loc 
de popas și totodată un punct de 
plecare în atractive excursii spre 
munții și dealurile din împreju
rimi. •

I exemplar...
Cercetările patrimoniale pen- I tru fondul de imprimate au 

scos la iveală, la Galați, încă un I exemplar al primei cărți româ
nești tipărită în Moldova : „Ca- 
zaniea mitropolitului Varlaam" 
(1641—1643). Cartea conține nu
meroase însemnări manuscrise 

Icare îi sporesc valoarea și, tot
odată, interesul specialiștilor. 
Așa afli, de pildă, că exempla
rul găsit se afla în 1782 la Mi- 
năstirea Cașin. în 1795 un ano- 

■ nim ține să consemneze o foa
mete și prețul ocii de mălai, iar 

■ către anul 1811 cartea se afla în 
| comuna Braniștea din județul 

Galați, posesorul de la acea dată 
Iaplicîndu-i și un ex-libris cu 

blestem.

Acesta este al treilea exem
plar al „Cazaniei lui Varlaam" 
identificat pînă în prezent în 

I județul Galați.

O „deltă"
■ a Bistriței

De aproximativ cinci ani,
I zona geografică de la conflu

ența Bistriței cu Șiretul a de- 
I venit un adevărat paradis al 

păsărilor migratoare. Iși gă-

■ sesc aci loc de popas diverse 
specii, unele considerate chiar 
monumente ale naturii, care 

Ivin din îndepărtatele așezări 
nordice : Suedia, Norvegia etc. 
Este vorba despre cormoranul 
mare, lebăda cîntâtoare, egreta, 
cufundacul polar și multe al- 

Itele. Numărul total al acestora 
depășește cifra de 45 000. So
sesc în noiembrie și pleacă in 
martie. Specialiștii de la mu
zeul județean de științele na- 

Iturii apreciază că, în drumul lor 
spre Delta Dunării și Dobro- 
gea, păsările întîlnesc in aceas
tă zonă a lacurilor de acumu
lare de la Gîrlem și Bacău un 

I mediu convenabil. Măsurile de 
protecție și amenajările speci
ale făcute de localnici urmă
resc îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de iernare și locali- 

Izare a păsărilor în această ori
ginală „deltă",.

Omul de la
I gherghef
I Țesături, broderii, covoare ol- 
I tenești, costume cu motive na

ționale... O adevărată grădină 
I înfloritoare alcătuiesc articolele 

executate cu multă măiestrie la 
„Arta casnică" din Tismana, 
unde principalele „instrumen
te" rămîn, totuși, acul, su- 

Iveica și ghergheful. Pentru 
harnicele meștere de la Tisma
na nu mai constituie o noutate 
că primul artizan al cooperativei 
este însuși președintele ei, Tra- 

Iian Burtea. De 26 de ani se află 
în fruntea „Artei casnice". Și 
e bine zis „fruntea", întrucit, pe 
lîngă treburile administrative, 
el este și responsabilul cercului 
de creație. Ba, mai mult : a- 

I proape că nă există zi in care 
să nu-l vezi și cu acul în mină 
sau așezat la gherghef.

I Cu pijamaua 
I pe... talie

De la un timp încoace, Ștefan 
II Balog (strada Coșbuc 32 din 
I Satu Mare), cunoscut recidivist, 
• era deseori văzut prin restau

rante, cheltuind bani cu nemi
luita. 'Intr-una din serile trecu- 

Ite, în timp ce iși sorbea obiș
nuitul „tain" de alcool într-un 
bufet, unui cetățean i-au dispă
rut banii din buzunar. A fost 
sesizată miliția. Banii au fost 

I găsiți asupra lui Ștefan Balog.
Dar nu numai banii omului, ci 
și o... pijama, cu care se „înfă- 
șurase" în jurul taliei. O furase 
împreună cu alte haine de pe o 

Ifringhie din curtea unui ce
tățean.

i Cine fluieră

• MEHEDINȚI. „Bucuria 
muncii" — sub acest generic 
s-a desfășurat în județ o deca
dă a activităților cultural-edu
cative, organizată de Consiliul 
udețean al sindicatelor. Con- 
mnăm cîteva din aceste acți- 
i : la C.P.L., o întilnire cu 
>fesorii de istorie pe tema 
iependența — visul dintot- 
'na al tomânilor" ; o seară 
lezie la Casa de cultură din 
a cu tema „Slavă patriei 
tidului" și medalionul li- 
Trăim în miezul unui ev 
; „Anotimpurile patriei" 
acol de muzică și poe- 
\sa de cultură din Dro- 
\u Severin : „Cinstire 

mîini" — consfătuirea 
în producție care a

avut loc la Șantierul naval din 
Drobeta-Turnu Severin. • SU
CEAVA. „Memoria eroilor" •— 
este genericul 'expoziției de 
pictură și grafică găzduită în 
aceste zile de Casa de cultură 
a sindicatelor din Suceava cu- 
prinzînd creații ale elevilor 
școlii populare de artă. Lucră
rile expuse evocă cu preponde
rentă evenimentele legate de 
războiul pentru independența 
patriei de la 1877 și marea răs
coală a țăranilor de la 1907. 
• MUREȘ. Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș a prezentat în pre
mieră piesa „Rătăcire" de Tu
dor Negoiță, în regia lui Mihai 
Manolescu. • CLUJ. Studenți 
de Ia Institutul de arte plastice 
„Ion Andreescu" expun, la Ca

sa de cultură a studenților din 
Cluj-Napoca, un mare număr 
de lucrări de pictură, sculptură 
și grafică cu teme inspirate din 
realitățile zilelor noastre. • 
DOLJ. „Prin vers și cînt — un 
omagiu trecutului glorios al pa
triei". Sub acest generic s-a 
desfășurat la i clubul întreprin
derii „Electroputere", in cadrul 
etapei de masă a Festivalului 
„Cîntarea României", un reușit 
spectacol, la care și-au dat con
cursul purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor din formațiile 
artistice ale Casei pionierilor 
din municipiul Craiova. La Na
ționalul craiovean a avut loc 
cea de-a doua premieră a ac
tualei stagiuni cu piesa „Inter
viul" de Ecaterina Oproiu. Co

mitetul orășenesc de partid Fi
ii ași a organizat un fructuos 
schimb de experiență pe tema 
„Munca politico-educativă la 
întreprinderea de • transforma
toare mici", vizînd generaliza
rea experienței pozitive în 
folosirea propagandei vizua
le și a gazetelor de pe
rete și satirice. • BUCU
REȘTI. Recent, teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra". în colabora
re cu A.T.M., a găzduit în sala 
sa două formații artistice de a- 
matori, ambele patronate artis
tic de către acest teatru. A pu
tut fi vizionat spectacolul bri

găzii artistice de la fabrica „Re- 
lon" — Panduri, în cadrul că
ruia și-au dat concursul și ac
tori ai teatrului. A avut loc, de 
asemenea, reprezentația cu 
spectacolul „Păcală" de Ion Lu
cian și Virgil Puicea, prezentat 
de către teatrul popular „Tony 
Bulandra" din Tîrgoviște. La 
A.T.M. a avut loc o dezbatere 
cu ambele formații și cu zia
riști de specialitate, pe tema : 
„Teatrele profesioniste și miș
carea de amatori". • HUNE
DOARA. La Casa de cultură 
din Hunedoara a avut loc un 
schimb de experiență De tema : 
„Cum se înscriu cursurile uni
versităților cultural-știmțifice în 
efortul general de pregătire pro
fesională și perfecționare tehni-

co-economică a omului societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate". La dezbateri au participat 
conducătorii Universităților cul- 
tural-științifice și responsabilii 
cursurilor de pregătire profe
sională și perfecționare tehni- 

'co-economică din Hunedoara, 
Deva, Simeria, Hațeg, Brad, O- 
răștie, Călan și din alte loca
lități ale județului Hunedoara. 
• BACAU. Suplimentul re
vistei „Ateneu", apărut de cu- 
rind la Bacău, cuprinde cîteva 
din cele mai izbutite creații ale 
membrilor ce.lor 16 cenacluri li
terare care activează în locali
tățile din cuprinsul județului, 
in vederea includerii lor în re

pertoriul formațiilor artistice 
de amatori participante la 
Festivalul „Cîntarea României". 
Alături de poezii, nuvele, crea
ții corale, suplimentul cuprinde 
și montajul „Toți dorobanți, 
toți căciulari", evocare a războ
iului de independență, pe ver
suri din lirica populară, 
o VILCEA. In cadrul ma
nifestărilor prilejuite de ani
versarea a 100 de ani de la 
războiul de independentă, la 
Muzeul județean Vilcea a avut 
loc o sesiune fie comunicări 
științifice sub genericul „Sec
vențe din istoria și cultura ju
dețului Vilcea".

Corespondenții „Scînteil"

a pagubă?
Sînt uituci, care, furați de 

gînduri sau de treburi, pierd fie * 
o umbrelă, fie o carte sau alte . 
obiecte de mai mică importau- | 
ță. Mai rar insă ca cineva să j 
piardă un ditamai aparat de 
radio cuplat cu picup I In- * 
tr-una din serile trecute, un lu
crător de miliție a găsit un ast
fel de aparat in fața magazinu- | 
lui „Cozia" din municipiul Rm. | 
Vilcea, Cu toate căutările lui • 
nu a fost chip să dea de păgu
bașul prețiosului aparat. Radi
oul se află acum la inspectora- I 
tul municipal al miliției intr-o 
cameră de obiecte pierdute. • 
Dacă auziți pe cineva fluierind 
a pagubă dați-i adresa.

Ac pentru
Ariciu i

Tare s-au mai mirat cetățenii 
din comuna Livezile (Mehe- ■ 
dinți) auzind că unor consăteni 

IU se tot fură ba motoretele, ba 
roțile și alte piese scumpe de 
la autoturisme, tn ultima vreme, I 
mai mulți posesori de autotu- • 
risme au semnalat că și-au gă- 

Isit din nou mașinile pe bu- ! 
tuci. Făptașul nu putea fi prins. 
In urma unor sesizări s-a efec
tuat — mai mult de probă — I 
un control și la locuința lui I* Ariciu Ion Mihai din Livezile, I 
socotit gospodar serios și om la ! 
locul lui. Și surpriză : prin po
dul casei, prin magazie și alte | 
locuri tainice s-a descoperit o 

I întreagă colecție de piese scoa
se de la motorete, mai multe 
roți de autoturisme.

...Tare s-au mai bucurat ce
tățenii cînd au aflat ce s-a-n- 
timplat.

I Rubricâ realizata de

Gheorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

timp.de
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România PE SCURT, DIN TARA

Excelentă, vă sînt profund recunoscător pentru căldurosul mesaj de 
felicitare transmis cu ocazia alegerii mele ca președinte al Republicii Malta.

La rîndul meu, vă adresez sincere urări pentru sănătatea și fericirea 
Excelentei Voastre, pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre țările 
noastre.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Tovarășului LUBOMIR STROUGAE
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Aflînd cu durere despre tragicul accident de la mina Staric, care a 

provocat pierderi de vieți omenești, în numele guvernului român și al meu 
personal vă adresez sincere condoleanțe, Iar familiilor îndoliate întreaga 
noastră compasiune.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
Termoflcare la Bacău fi cazați 130 de oaspeți, iar la restau- 

de

v r e e a
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

șl 8 ianuarie. In țară : La începutul in
tervalului vremea va fi rece, geroasă 
noaptea tn -jumătatea de est a țării. 
Apoi vremea se va încălzi ușor, în- 
cepînd din vestul țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în Maramureș, 
Crișana, Banat și Oltenia, unde vor că-

dea precipitații slabe, la Început sub 
formă de ninsoare, apoi șl sub formă 
de lapoviță și ploaie, tn rest, precipita
ții izolate. Vînt potrivit cu unele inten
sificări tn zona de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre minus 
12 și minus 2 grade, mai coborîte în 
primele două nopți în depresiunile din 
estul Transilvaniei și în nordul Moldo
vei, ,iar maximele vor oscila între mi
nus 5 și plus 5 grade, local mai ridicate 
la sfirșitul intervalului, tn vestul țării, 
condiții de polei. Pe alocuri, ceață, 
seara și dimineața, tn București : Vre
me- rece la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Vînt mo- ■ 
derat. Temperatura ușor variabilă.

O NOUĂ CASĂ1

Acum cîteva zile, în orașul nou al 
iderurgiștilor de la Călan a avut loc 
.laugurarea noii case de cultură a 

> ndicatelor. La festivitate au parti
cipat numeroși oameni ai muncii de 
la întreprinderea „Victoria" și de la 
celelalte întreprinderi și instituții din 
Călan, activiști de, partid și de stat.

Noul și modernul așezămînț de cul
tură care se încadrează armonios in 
tabloul arhitectural al construcțiilor 

i de locuințe înălțate în orașul side- 
rurgiștilor din Călan dispune, prin
tre altele, de o sală pentru specta-

DE CULTURĂ
cole cu 400 de locuri, o sală pen
tru conferințe cu 120 locuri, spatii 
corespunzătoare pentru activitatea 
diverselor cercuri tehnico-aplicative 
și pentru repetițiile formațiilor 
tistice de amatori, bibliotecă 
Festivitatea dării în folosință a 
sei de cultură a sindicatelor din
lan a fost întregită de un amplu 
spectacol inaugural dedicat aniver
sării republicii, de numeroasele for
mații artistice din această zonă. (Sa
bin Ionescu).

ar
ete, 
ca- 
Că-

în municipiul Bacău a fost intro
dus recent sistemul de încălzire a 
locuințelor prin termoficare. în acest 
scop a.fost construită și dată în folosin
ță o centrală de apă supraîncălzită care 
asigură termoficarea a peste 3 000 a- 
partamente din noile ansambluri de 
locuințe „Cremenea" și „Letea". în 
prezent se lucrează la termoficarea 
locuințelor din cartierele „Cornișa 
Bistriței", „Miron Costin", „Mără- 
șești". Se prevede ca pînă la finele 
actualului cincinal noul sistem de 
încălzire să fie introdus într-un nu
măr de peste 15 000 apartamente din 
zona de sud a municipiului. (Gheor
ghe Baltă).

larna pe litoral
Zilele acestea pe litoral în com

plexele hoteliere „Mangalia", „Beta" 
și „Gama" 
precum și 
„Meduza", 
Mare" din 
odihnă și I 
2 000 de oameni ai muncii din 
treaga țară. Numai în lunile ianuarie 
și februarie în bazele de odihnă și 
tratament al O.N.T.-ului de pe lito
ral își vor petrece concediul de 
dihnă peste 15 000 de oameni 
muncii. (George Mihăescu).

‘ din stațiunea Mangalia, 
în complexele balneare 
„Delfinul" și „Steaua 
Eforie Nord, a sosit 

tratament prima serie

de 
la 
de 

în-

o- 
ai

Un nou complex turistic
în preajma anului nou, în plin 

sezon albi la Sinaia și-a deschis 
porțile un nou complex turistic — 
cel mai mare de pînă acum de pe 
Valea Prahovei. Complexul are o ca
pacitate de 480 de locuri, restaurante 
familiale, pensiune, baruri de zi, uni
tăți de prestări de serviciu, de închi
riat material sportiv, discotecă. Este 
în construcție o piscină și un bowling. 
Baza turistică a Văii Prahovei s-a 
îmbogățit și cu un motel, „Vadul 
Cerbului" din Bușteni. în cele trei 
corpuri de clădiri ale motelului pot

rant pot lua masa aproape 200 
turiști. (Constantin Căpraru).

100 000 tone
tnDihtr-o singură împușcătură, 

cariera de la Săndulești a Combina
tului de lianți și materiale refrac
tare din Turda au fost derocate mai 
bine de 100 000 tone de calcar. O- 
perațiunea a fost pregătită tehnic și 
executată pe baza unor procedee 
moderne, cu eficientă economică ri
dicată și cu un grad sporit de secu
ritate.

La această demonstrație de înaltă 
măiestrie tehnică au participat circa 
140 de cadre inginerești și .tehnice 
din cadrul ministerelor și consiliilor 
populare județene ce au In exploa
tare cariere de genul celei de la 
Săndulești. precum și reprezentanți 
ai inspectoratelor teritoriale pentru 
protecția muncii. (Alex. Mureșan).

Vacanța școlară în alb
Pe Valea Arieșului, în comuna 

Arieșeni (județul Alba), a fost dat în 
folosință un popas turistic cu camere 
încălzite și bufet. Amplasat intr-o 
zonă de larg interes, care oferă con
diții dintre cele mai bune pentru 
practicarea sporturilor de iarnă, noul 
popas turistic al Oficiului județean 
de turism Alba reprezintă o bază ac
cesibilă, datorită drumurițor moder
nizate, pentru excursii și drumeții, 
îndeosebi în perioada vacantelor șco
lare. (Ștefan Dinică).

Pentru tinerii muncitori
In perimetrul noilor cartiere de 

locuințe din 
nădie și altele, 
s-au finalizat 
strucție a noi 
liști. Recent, au 
ța beneficiarilor
Decembrie" și Întreprinderea jude
țeană de construcții-montaje — două

Cis-Sibiu, Mediaș, 
din județul Sibiu 
lucrările de 
cămine de nefami-
fost date în folosin- 
— întreprinderea „13

con-

noi cămine de 284 locuri și, respectiv, 
200 de locuri. Cu acestea, numărul 
căminelor de nefamiliști construite în 
ultimii ani în județul Sibiu se ridică 
la peste 30. (Nicolae Brujan).

Toate comunele 
din Ialomița au brutării
Tn comunele Stefan Vodă și Făcă- 

ieni, județul Ialomița, din primele 
zile ale anului 1977 funcționează 
brutării aparținînd cooperativelor a- 
gricole de producție, cu o capacitate 
de 5 tone de pîine fiecare în 24 

. de ore. Astfel, sarcina asu
mată de către unitățile agricole 
cooperatiste din județ de a construi 
și pune în funcțiune 33 de brutării 
cu o capacitate de 110 t în 24 de ore 
a fost îndeplinită. în prezent, în ju
dețul Ialomița nu mai există comună 
fără brutărie. Pentru producția lor 
diversificată — circa 20 de sortimen
te — pot fi evidențiate cele din co
munele Cocora, Gheorghe Doja și 
satul Smirna. (Lucian Ciubotaru).

' Copiii în casă nouă
Pe Calea Girocului din Timișoara 

au fost date în folosință o grădiniță 
cu program normal și o creșă — 
ambele puse la dispoziția copiilor 
oamenilor muncii care s-au mutat 
de curînd în acest nou cartier de lo
cuințe din orașul de pe Bega. în 
actualul cincinal, în Timișoara și în 
alte centre economice din județ se 
vor construi grădinițe cu 4 850 locuri 
și creșe cu 2 200 locuri. (Cezar 
Ioana).

Mizil 972
Orașul Mizil a fost conectat Ia linia 

automată interurbană prin prefixul 
972. Aici a fost pusă în funcțiune o 
nouă centrală telefonică automată 
pentaconta. Cele 1 000 de linii ale 
centralei permit instalarea de noi 
posturi telefonice în casele locuito
rilor orașului. (C. Constantin).
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SCHIUL UN SPORT PE GUSTUL BOB: Pregătiri pentru campionatele

R. P. UNGARĂ

Imagini noi la Totestava

ȘCOLARILOR MARAMUREȘENI
La noi, in Maramureș, sînt .multe 

sate unde fiecare grădină e un fel 
de pîrtie pentru schi. Ce se între
prinde în acele locuri pentru ca 
acest sport să fie practicat de masa 
copiilor și tinerilor, iar deprinderea 
lui să se facă încă de la grădi
niță ? Un prim și important pas a 
fost făcut, după cum ne arăta loan 
Pop, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Maramureș, prin 
centre de schi 
școli situate in 
diții prielnice. Foarte bine a 
nizat activitatea la centrul său pro
fesorul - de educație fizică Alexandru 
Domuța, de la Liceul din Baia Sprie. 
El a atras spre acest sport sute de co
pii de toate vîrstele, cărora le-a in
suflat curajul și îndemînarea de a 
aluneca pe zăpezile muntelui. Pe lin
gă centrul de schi din localitate, el a 
deschis și o secție pentru preșcolari 
— premieră pe țară — uimind prin 
rezultatele obținute sub raport edu
cativ și sportiv și cucerind pe părin
ții celor mici pentru sportul alb. Acum, 
la Baia Sprie funcționează o adevă
rată pepinieră condusă de profesori 
specialiști în probele de schi, printre 
care Gabriel Amărăscu, Felix Mersei, 
Petru Iring, Dumitru Soiu, Dumitru 
Costin. Aici, unde pîrtiile păstrează 
zăpada aproape șase luni din an (de 
exemplu, cea de la Mogoșa, cu ex
punere nordică), copiii pot schia pinâ 
în aprilie, făcînd din acest sport și 
un joc plăcut de fiecare zi. Dar 
profesorul Domuț n-a influențat nu
mai prin exemplul său răspîndirea 
practicării schiului in mediul școlar, 
ci și ajutînd direct pe mai tinerii 
săi colegi din alte localități unde 
pirtia de schi începe sau se termină 
în curtea școlii. Amintim în acest 
sens- școlile generale din Chiuzbaia 
(director Zaharia Finteușan), Nistru 
(profesor Iosif Hecko), Rohia (profe
sor Victor Zaharia), Dragomirești 
(profesor Mihai Bodnar). Borșa nr. 5 

■ofesori Mihai Fabri și Alexandru 
... oară). Groșii Tibleșului (profesor 
Vater Pop) și altele.

Toți acești dascăli s-au străduit să 
cîștige pentru schi interesul copiilor 
și sprijinul părinților, al celorlalte 
cadre didactice, al organelor locale. 
Consiliile populare din _ Tg. Lăpuș, 
Borșa, Poienile de 
Sprie, Dragomirești

înființarea 
pe lingă 
zonele cu

unor 
zece 
con- 

orga-

sub Munte, Baia 
și altele au acor-

dat sprijin amenajării pîrtiilor de 
schi, au asigurat mijloace de trans
port ețc. Nu numai că orele de edu
cație fizică din aceste localități se 
fac pe pîrtie, chiar și în condițiile în 

.care o pereche de schi revine la pa
tru elevi, dar tot profesorii aceștia 
sînt și cei care de multe ori confec
ționează, montează sau repară schiu- 
rile.

După cum ne-au explicat profesorii 
din Groșii Tibleșului, Nistru. Chiuz- 
baia și Rohia, ei au apelat Ia unii 
părinți pricepuți în ale timplăriei și 
cu ajutorul lor au îmbogățit zestrea 
de echipament a școlarilor. Din pă
cate. în magazinele de specialitate nu 
se prea găsesc schiuri adecvate ele
vilor. Și mai greu e cu bocancii de 
schi pentru copii. „Ca să pot procura 
o pereche de bocanci pentru un elev 
am făcut un drum de 80 de km — ne 
spunea profesorul V. Pop — dar nu 
poate face aceeași deplasare fiecare 
elev . din Groșii Tibleșului". Vom 
menționa și altă neglijentă în apro
vizionare : este vorba de banala cea
ră pentru schi fără de care n-ai ce 

i căuta pe zăpadă. Unde o poți găsi 1 
Profesorul Domuța ne-a dat un fel 
de răspuns : „Am găsit-o, nu vă spun 
cum, într-un singur loc, într-un ma
gazin de solduri din Arad, iar cind 
m-au văzut colegii cu cutiile mă im
plorau să le divulg sursa prețioasei 
mărfi".

Considerăm că factorii care răs
pund de ridicarea nivelului schiului 
românesc, atit ca sport de masă, cît 
și ca sport de performantă, ar tre
bui să se preocupe, împreună cu în
treprinderile economice de speciali
tate, ca, în primul rînd, din aseme
nea localități montane să nu lipseas
că articolele de primă necesitate, deși 
acest sport merită să fie încurajat nu 
numai la munte, ci în toate zo
nele țării. De asemenea. con
siderăm necesar ca organele lo
cale sportive și inspectoratul școlar 
județean să extindă buna experiență 
de la Baia Snrie și spre alte locali
tăți cu condiții naturale prielnice — 
Băiuț, Cavnic, Moisei, Budești, Re
pedea, Ruscova, Lăpuș — unde chiar 
orele de educație fizică le-ar putea 
face școlarii pe schiuri.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii”

europene de
După cum s-a mai anunțat, cam

pionatele europene de bob se vor 
desfășură în acest an la Sinaia. Ș-a 
stabilit ca intrecerile echipajelor de 
două persoane să se dispute în zilele 
de 19 și 20 februarie, iar cele rezer
vate echipajelor de 4 persoane în zi
lele de 26 și 27 februarie. în aceste 
zile, la Sinaia, muncitori specialiști 
și tehnicieni au început în mod sis
tematic înghețarea noii pîrtii, care 
măsoară 1 500 m. Pirtia de concurs 
urmează să fie dată în folosință pen- ' 
tru antrenamente la 15 ianuarie, cînd 
vor fi încheiate lucrările de îngheța
re a celor 13 viraje. Pînă în prezent, 
la campionate și-au confirmat parti
ciparea 120 de boberi din 12 țări.

VOLEI: Cum

la Sinaia
Boberii noștri fruntași au efectuat 

un stagiu de pregătire în R.D. Ger
mană și R.F. Germania, evoluînd pe 
pirtia de la Igls, Din lotul.reprezen
tativ fac parte, printre 
naitescu, M. Secui. Gh. 
Neagu, C. Mitrofan, D.

★
Pirtia de bob de la Sinaia va fi 1- 

naugurată în acest sezon cu un mare 
concurs internațional de săniuțe do
tat cu „Cupa Bucegi", care se va des
fășura în zilele de 29 și 30 ianuarie. 
Este primul concurs internațional de 
acest gen care va avea loc în țara 
noastră.

Biatloniști români 
’ la întreceri 

peste hotare

alții. D. Pa- 
Lixandru, P. 
Pascu.

între 6 și 9 ianuarie echipa de 
biatlon a țării noastre, compusă din 
Gheorghe Gîrniță, Gheorghe Kereși 
și Iosif Tamas, va participa la un 
concurs internațional care se va dis
puta la Kavgolovo (U.R.S.S.). Biatlo- 
niștii români vor evolua în probele 
de 10 km și 20 km. După aceste con
cursuri, lotul 
tru un stagiu 
Germania.

In aceeași
biatlon (tineret) a României va par
ticipa la o serie de concursuri pro
gramate în R. D. Germană.

Pe la prînz intrăm 
în Totestava, așezare 
aflată Ia 10 kilometri 
de Gyor ; imaginea 
caselor noi ori în con
strucție ne întîmpină 
și aici, ca pretutin
deni în_ satele Unga
riei prietene.

— înainte vreme, ne 
spune Nagy Iosef, vi
cepreședinte al 
perativei 
producție, 
țăranului 
regulă, ca 
mîntul. Dacă avea 10 
hectare de pămînt nă
zuia să agonisească 
15. Dacă avea 15, voia 
20 de hectare... Azi ? 
Azi discutăm despre 
producțiile la hectar. 
Sau despre locuințe. 
Fiecare; dintre ei se 
întrec în a-și face case 
cît mai frumoase. Sînt 
oameni care și-au ri
dicat casa, de pildă, 
în 1959, iar acum spun 
că s-a demodat și-și 
fac alta, nouă, mai 
frumoasă și încăpă
toare...

„Țăranul este om 
practic ; el raportează • 
orice spusă la fapte", 
remarca, la rîndul său, 
Toplăk Năndor, secre
tarul organizației de 
partid a cooperativei 
agricole. „Și aici, Ia 
Totestava, pretențiile 
sînt ridicate. Coope
ratorii nu obosesc în 
a-și fixa, ei înșiși, o- 
biective îndrăznețe, 
pentru care merită. 
să pui la bătaie între
gul potențial de inte
ligență și energie".

Și, într-adevăr. fap
tele confirmă cuvin
tele. De pildă : de pe 
cele 1 600 hectare cul
tivate cu porumb s-au 
scos, în medie, 7 500 
kg porumb boabe la 
ha. Un rezultat 
care 
sine, 
tă o 
logie 
la mașini pînă la în
grășăminte chimice și 
naturale, de la cerce-

coo- 
agricole de 

dorințele 
aveau, de 
măsură pă-

bun, 
n-a venit de la 
A fost mobiliza- 
complexă tehno- 

modernă — de

român va pleca pen- 
de pregătire in R. F.

perioadă, echipa de

se va juca in cupele europene

A

In cîteva
meciurile turneu-• S-au încheiat 

lui internațional de fotbal pentru e- 
chipe de juniori desfășurate în mai 
multe orașe din Israel. Pentru locul 
3 echipa României a învins 
rul de 3—0 reprezentativa

cu sco- 
Greciei.
turneu- 
tenis de 
: Evert

• Cîteva din rezultatele 
lui internațional feminin de 
la Washington (primul tur) 

6—4, 6—3 ;
(România) 

— Ziegen-

(S.U.A.) — May (S.U.A.) 
Baker (Anglia) — Ruzici 
6—2, 6—1 ; Durr (Franța) 
fuss (S.U.A.) 6—3, 7—6.

rînduri
• Campionatul mondial de șah 

pentru juniori a continuat în orașul 
olandez Groningen cu runda a 12-a. 
Fruntașii clasamentului, cehoslovacul 
Lubomir Ftacnik, și americanul Mark 
Diessen, au remizat partidele susți
nute cu Campora și, respectiv, Grin
berg. Un rezultat de egalitate a mai. 
fost consemnat și în partidele Ovidiu 
Foișor (România)—Popovici (Iugosla
via). în clasament continuă să con
ducă Ftacnik și Diessen, cu cite 9 
puncte, urmați la o jumătate de 
punct de mexicanul Sisniega. Ovidiu 
Foișor totalizează 6,5 puncte.

La sfirșitul acestei săptămîni, pa
tru echipe de volei românești vor 
încerca să facă incă un pas înainte 
spre etapa finală a cupelor euro
pene. Sistemul de desfășurare al a- 
cestor cupe fiind mai puțin cunos
cut decît al competițiilor similare 
din alte sporturi, reamintim în cele 
ce urmează cîteva reguli pentru în
trecerile intercluburi la volei, adău
gind și unele informații despre a- 
propiatele jocuri ale echipelor noas
tre.

La- „Cupa campibniler" — mascu
lin s-au înscris 24 de e'-hlp’, iar la 
întrecerea feminină — 22 de ‘oi- 
mații ; printre acestea si campioa
nele României, echipele clubului Di
namo București. La „Cupa cupelor" 
au intrat în concurs 20 de lormații 
masculine și 16 feminine, printre 
care și reprezentantele noastre — 

' Steaua (masculin) și Rapid (femi
nin).

în etapa întîia, preliminară.
jucat decît Steaua, celelalte trei for
mații românești calificîndu-se 
tragere la sorți. în etapa a II-a au 
jucat și au obținut calificarea toate 
echipele noastre. Jocurile care ur
mează la sfirșitul acestei săptămîni 
fac parte din etapa semifinală in 
care sînt angajate cite jpt och.pe. in 
fiecare dintre cele oatru competiții. 
După meciuri tur-retur, vor intră' în 
etapa finală cele patru formații vic
torioase care vor juca „flecare 
fiecare" în turnee ale căror 
desfășurare n-au fost încă 
De pildă, pentru turneul 
„Cupei campionilor" — 
(18—20 februarie) candidează 
din Belgia, Olanda, Turcia și Franța.

Deci, în etapa semifinală, campioa
na României ,va juca duminică, 9 ia
nuarie, de la ora 18, în deplasare cu 
S. C. Leipzig (R.D. Germană), arbitri 
fiind Samedov, și Stanișevski (ambii 
din U.R.S.S.) : returul . este progra
mat la 16 ianuarie, la București, în 
sala Dinamo, șt va fi arbitrat de 
cuplul italian Olivi-Lotti. Celelalte 
trei meciuri sînt ; A. Z. Olsztyn 
(Polonia) — Ț.S.K.A. Sofia, Starlift 
(Olanda) — Ț.S.K.A. Moscova și 
Turnhout (Belgia) — Vardar Skoplje.

Duminică, la Leipzig, echipa Di
namo va alinia formația : Tutovan, 
Udișteanu, Oros, Dumănoiu, Păușes- 
cu, Schreiber — rezerve fiind Enes- 
cu, Kiss, Vrîncuț, Marinescu, Băroiu 
și Radu Dan.

Ca și celelalte trei echipe româ
nești, formația feminină a clubului 
Dinamo va juca primul meci din 
etapa semifinală în deplasare, la 
Schwerin (R. D. Germană), cu Traktor. 
Meciul va avea loc la 8 ianuarie, ora 
18, și va fi arbitrat de un cuplu po
lonez. Returul, la 16 ianuarie, se va 
juca în cuplaj cutmeciul masculin 

C. Leipzig, începind 
va fi condus de un 
maghiari. In cele- 
se întrec alte echi-

Dinamo — S. 
de la ora 17.30 și 
cuplu de arbitri 
lalte trei meciuri

pe feminine foarte puternice ; U. K. 
Bratislava — Lewski Sofia. Dinamo 
Moscova — Ruda Hvezda Praga și 
Nim-Se Budapesta — A.S.U. Lyon. 

în „Cupa cupelor", Steaua va juca 
,1a 8 ianuarie 
pa Plomien ; 
un cuplu de 
rul de la 16 
reasca, de la 
un cuplu de 
va juca la Sofia (8
Ț.S.K.A., sub conducerea unui cuplu 
de arbitri turci, iar returul de ia 
București (15 ianuarie, ora 17, sala 
rioreasca) sub conduceiea unui cu- 
nlu de arbitri greci.

la Sosnowiec cu echi- 
meciul va fi condus de 
arbitri sovietici'; retu- 
ianuarie, in sala Flo- 
ora. 16, va fi condus de 
arbitri bulgari. Rapid 

ianuarie) cu

V. M.

n-a
prin

cu 
locuri de 
stabilite, 

final al 
masculin 

orașe

tarea de laborator 
pină la experiența oa
menilor — destoinicia 
și dăruirea cooperato
rilor, dorința de a sili 
pămîntul să dea cit 
mai mult din ceea ce 
este în stare să ofere. 
Tn această aspirație 
statornică spre recolte 
mai mari s-au expe
rimentat, nuimai la 
porumb, 33 de soiuri. 
Calcule complicate, 
după rigori științifice 
orientează interesul 
spre soiurile cele mai 
bune, de mare pro
ductivitate.

„Da, e adevărat că 
recolta de porumb n-a 
fost rea, se arată

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

zgîrcit cu laudele to
varășul Nagy Iosef. 
Dar pe o parcelă de 
100 de hectare am ob
ținut peste 10 000 kg 
la ha. Așa că vom fi 
pe deplin mulțumiți 
cînd peste tot vom a- 
junge la asemenea re
zultate. Cu ațît mai 
mult cu cît în acest 
cincinal ne-am pro
pus să ridicăm cu 38 
la sută nivelul pro
ducției agricole".
i Exigențele de- 
curgînd din actualul 
plan cincinal al R. P. 
Ungare sînt și aici 
privite cu deosebită 
răspundere, în, toate 
sectoarele de produc
ție. Unul din multele 
exemple aflate la in- 
demînă pînă în 1980, 
numărul vacilor de 
rasă, de mare produc
tivitate, trebuie să 
crească la 1 400. Pen
tru îndeplinirea în
tocmai a obiectivelor 
din zootehnie s-au a- 
sociat cîteva coopera
tive. S-au testat con
dițiile pentru cea mai 
potrivită rasă. S-au 
trimis la învățătură 
oameni. La fel de în
drăznețe sînt și pre- Hie TANASACHE

ocupările pentru creș
terea porcilor, a pă
sărilor. Cooperativa 
crește, după metode 
industriale, 323 000 pă
sări pe an. în 49—50 
de zile, pe fluxul de 
producție, pasărea a- 
junge, cum se spune 
„de la ou“, la o greu
tate de 1,30 kg. Nu
mai bună pentru ce
rințele pieței. La una 
din hale am întîlnit-o 
pe tovarășa Nagy. 
Era în schimbul doi șl 
avea în grijă 18 000 de 
pui. O întrebăm : 
„Creșteți păsări și în 
gospodăria persona
lă ?“ „D e s i g u r". 
„Cite ?" „Vreo 80". 
„Și-i mai greu, mai 
ușor, decît aici ?“ „O, 
e mult mai greu", ne 
spune rîzind. Nu, nu 
glumea. Ca să ne con
vingem, a trebuit să 
vedem cum îi aleargă 
degetele pe claviatura 
tabloului electric. O 
simplă apăsare pe bu
ton și cei 18 000 de 
pui aveau din belșug 
mîncare. O altă apă
sare pe buton și se 
bucurau de căldură 
ori de apă, etc.

„începînd cu 1977, 
remarcă vicepreșe
dintele cooperativei, 
in sectorul avicol tre
cem la sistemul și 
mai modern, pe bate
rii. Știți, preocuparea 
pentru satisfacerea ce
rințelor de carne an
trenează și în țara 
noastră multe energii".

Energiile de aici duc 
la rezultate pe măsura 
stăruințelor. Sînt a- 
ceste rezultate — și, 
în egală măsură, do
rința de autodepășire, 
adevăratul nume al 
hărniciei aici' — con
tribuții de preț la 
progresul agriculturii, 
la împlinirea dezide
ratului de bunăstare 
al tuturor celor ce 
muncesc din Ungaria 

, prietenă.

Azi începe recensămintul
(Urmare din pag. I)
sau echivalare cu instituții de învă- 
țămint similare, existente la data 
efectuării recenșămîntului. De reți
nut că absolvenții școlilor profesio
nale și ai școlilor tehnice, vor tre
bui să declare în așa fel denumirea 
acestora, incit să rezulte și profilul 
școlii.
A Persoanețe care au împlinit vîr- 
” sta de 14 ani și care depun o 
muncă din care obțin .venituri vor 
răspunde la întrebări referitoare la 
locul de muncă și sectorul social- 
economic al loculili de 
asemenea 
meze din 
exacte și 
instituției, 
lierului, șantierului, ș.a.m.d. in care 
lucrează, a obiecțului activității aces
tuia și totodată asupra sectorului 
social-economic din care face parte 
respectiva unitate : de stat, coopera
tist, organizații de masă sau obștești, 
sau individual.
A Ocupația fiecăruia la locul său de 
v muncă intr-o unitate economică, 
administrativă sau social-culturală 
trebuie formulată astfel incit să re-

muncă. De 
este necesar să se infor- 
timp asupra denumirii 

complete a întreprinderii, 
organizației, secției, ate-

Moderna salâ a sporturilor din Brașov

zulte : pentru muncitori — meseria 
pe care o practică ; pentru persona- , 
Iul tehnic, economic de altă specia
litate, administrativ și de servire și 
de pază — funcția în care este înca
drat. Ocupațiile vor trebui declarate 
cu denumirile lor exacte, cuprinse 
în indicatoarele tarifare de calificare 
sau în nomenclatorul de funcții. 
Pensionarii vor trebui să se docu
menteze asupra ocupației, meseriei 
sau funcției pe care au avut-o la ul
timul lor loc de muncă.
A La recenzarea clădirilor care fac 
w obiectul recensămintului, impor
tantă este, în primul rind, delimita
rea corectă a fiecăreia după criteriul 
arhitectonic și constructiv, după ma
terialul de construcție al pereților 
exteriori și după independența de 
acces. In al doilea rînd trebuie sta
bilit cît mai exact anul în care au 
fost construite unele clădiri. Evident, 
exactitatea acestor date depinde de 
sprijinul pe care proprietarii, chiria
șii principali sau ceilalți membri ai 
gospodăriei — care cunosc mai bine 
decit recenzorii respectivele clădiri 
— ii vor sprijini pe aceștia din urmă.

De asemenea, cetățenii trebuie să 
** mai știe, pentru a ajuta la iden
tificarea spațiilor care pot constitui 
locuințe distincte și pentru înregis
trarea lor corectă, următoarele de
talii; dacă un apartament a fost îm
părțit, ulterior dării sale în folosință, 
prin ziduri despărțitoare în două lo
cuințe complet independente — cu 
intrare separată și, eventual, depen
dințe proprii — ele vor fi conside
rate și înregistrate ca atare; în ca
zul cind compartimentarea s-a rea
lizat prin mijloace improvizate — 
cum ar fi montarea unui glasvand 
sau blocarea unei uși — spațiile ast
fel determinate nu vor fi conside
rate locuințe separate, apartamentul 
respectiv urmind să fie înregistrat 
ca o singură locuință; camerele si
tuate în jurul unui hol de acces, cu 
dependințe comune, constituie o 
singură locuință, chiar dacă se află 
în folosința a două sau mai multe 
familii; camerele ocupate de gospo
dării distincte, care au intrarea 
dintr-un coridor și care din punct de 
vedere constructiv și funcțional sînt 
destinate să fie locuite de o singură 
gospodărie, vor fi considerate locu
ințe distincte.

Iată, așadar, cîteva dintre amănun
tele pe care populația trebuie să le 
cunoască pentru a putea răspunde 
complet și exact la toate întrebările 
recenzorilor, contribuind în acest fel 
la succesul importantei acțiuni poli
tice care este recensămintul popu
lației și al locuințelor.

© COOPERAREA IN
TERNAȚIONALĂ ÎN LUP
TA ÎMPOTRIVA SECETEI. 
Știința, și tehnologia modernă 
trebuie să participe efectiv la 
lupta împotriva unui vechi duș
man al omului — seceta, se 
arată într-un document adoptat 
la conferința de la Bagdad a 
oamenilor de știință din 12 zone 
aride din Orientul Mijlociu, 
desfășurată sub auspiciile Co
misiei economice O.N.U. pen
tru Asia de vest. într-o statis
tică generală prezentată la con
ferință se arată că două treimi 
din populația globului duc 
lipsă de apă potabilă. în fie
care zi, bolile provocate sau le
gate de lipsa de apă seceră 
viața a peste 25 009 de persoane. 
La aceasta se adaugă ravagiile 
provocate de inundații-. în zone 
foarte largi din Africa și O- 
rientul Mijlociu seceta este 
acut resimțită, situație care s-ar 
putea agrava, dacă nu vor fi 
luate măsurile necesare de iden

tificare a noi resurse de apă. 
Participanții la reuniunea de la 
Bagdad au întocmit un plan de 
acțiune care va fi prezentat in 
cadrul Conferinței O.N.U. asu
pra resurselor de apă ce ur
mează să aibă loc la Mar del 
Plata (Argentina), în martie 
anul acesta.

• O RELICVĂ ISTO
RICĂ. Ziarul cairot „Al Ah
ram" relatează că în fundul gol
fului Matruh a fost descoperit 
submarinul la bordul căruia 
premierul britanic -Winston 
Churchill și generalul Montgo
mery au reușit să ajungă din 
Africa la Palermo, în Sicilia, 
scăpind de bombardamentele 
aviației hitleriste. Submarinul 
fusese torpilat la scurt timp 
după ce cei doi celebri pasageri 
fuseseră debarcați. Acum a fost 
găsit, acoperit de alge, de o e- 
chipă de scafandri în cursul 
unor lucrări de extindere a por
tului.

o „PÎNĂ CÎND ?“ 
Autoritățile de la Pretoria âu 
interzis prezentarea pe ecrane 
a primului film artistic realizat 
în R.S.A. de cineaști din rin- 
durile populației africane. Fil
mul, care poartă titlul simbolic 
„How Long 7“ („Pînă cînd ?“), 
descrie lupta dusă de un tînăr 
african din ghetoul Soweto pen
tru a putea urma o școală. La 
baza peliculei se află subiectul 
unui spectacol muzical al dra
maturgului de culoare Gibșon 
Kente, care este prezentat de 
ani de zile în ghetourile africane 
de la periferiile marilor orașe. 
Motivul invocat de autoritățile 
rasiste pentru măsura luată este 
acela că prezentarea filmului 
ar constitui o primejdie pen
tru... securitatea statului.

• A 10-A PLANETĂ. 
Un matematician mexican, Jan- 
cito Amore de la Palmo, a 
anunțat că ar fi descoperit, 
după mai mulți ani de calcule, 
cea de-a 10-a planetă a siste

mului nostru solar, pe care a 
denumit-o „Jano". Potrivit a- 
firmațiilor sale, această planetă, 
care nu a putut fi observată de 
nici un telescop din lume, se 
află la 3 790 600 000 milioane 
de kilometri de Soare și efec
tuează mișcarea de revoluție in 
450 de ani. EI a reamintit că 
Neptun și Pluton au fost mai 
întii descoperite prin calcul și 
abia pe urmă observate de către 
astronomi.

® PARADIS ORNI
TOLOGIC. Un tînăr francez 
în vîrstă de 18 ani a primit de 
curind premiul științific special 
pentru descoperirea într-o mică 
zonă, de numai 27,6 ha din pro
vincia Auvergne — în apropie
rea unor bazine de decantare a 
apelor reziduale de la o fabrică 
de zahăr — a unui adevărat pa

radis al păsărilor migratoare. în 
această regiune mlăștinoasă, 
unde se scurg ape reziduale, in 
parte epurate și deci relativ 
puțin poluate, poposesc nu mai 
puțin de 87 de specii diferite de 
păsări, dintre care unele foarte 
rare. în urma revelațiilor tînă- 
rului ornitolog, în zona respec
tivă a fost interzisă cu strictețe 
vînătoarea.

• TIGRU CU CONT 
LA BANCĂ. Pentru Prima 
oară o bancă — „Bank of In
dia" — a acceptat să deschidă 
un cont pe numele unui animal, 
tigresa Khairi, în vîrstă de ploi 
ani și patru luni. Pe baza depo
zitului de 7 243 rupii, vor putea 
fi trase cecuri la purtător cu 
mențiunea „Cont Khairi". De
pozitul a fost constituit de di
rectorul unei rezervații de tigri,

Iar cecurile emise, pentru a fi 
valabile, vor trebui să poarte 
semnătura soției sale. Autorul 
„inovației" a precizat că banii 
vor fi utilizați riumai pentru 
protecția faunei din regiunea 
respectivă.

• ISTORIA MEDICI
NII VECHI PERUANE 
poate fi urmărită, pas cu pas, 
în cadrul unei expoziții inaugu
rate la Lima, Exponatele ilus
trează metodele terapeutice fo
losite pe teritoriul acestei țâri 
din cele mai vechi timpuri și 
pină la descoperirea continen
tului american de către Crișto- 
for Columb.. Sînt expuse sute 
de plante medicinale, utilizate 
de incași, modele de instru
mente medicale, precum și 
roadele altor descoperiri arheo
logice. care atestă nivelul atins 
de tehnica medicală pe aceste 
meleaguri. O atracție deosebită 
prezintă instrumentele folosite 
în vechime de chirurgii peruani

pentru a executa trepanații pa 
creier.

• RECORD DE VITE
ZĂ. Americanca Katty O’ Neil, 
în vîrstă de 28 de ani, de pro
fesie cascador, a stabilit un nou 
record mondial feminin de vi
teză în cursele automobilistice. 
Conducînd un autovehicul pe 
trei roți, cu motor cu reacție, ea 
a parcurs de două ori o por
țiune de un kilometru, pe o 
pistă special amenajată, cu o 
viteză medie de 825,13 km pe 
oră. După cum transmite agen
ția France Presse, O.Neil con
sideră că, într-un viitor apro
piat, va reuși să depășească cea 
mai bună performanță realizată 
de un bărbat, 1015,49 km pe 
oră, și să stabilească un nou re
cord mondial absolut.

• ORAȘE-GIGANT. 
Ciudad de Mexico va fi orașul 
cel mai populat în anul 2000. cu 
32 milioane de locuitori, urmat 
de Sao Paulo, cu 26 milioane,

dacă actualele rate de creștere 
se vor menține — afirmă un 
studiu elaborat de „Biroul de 
referință asupra populației" din 
S.U.A. Potrivit studiului, Ciu
dad de Mexico numără acum 10 
milioane de locuitori, avînd o 
rată de creștere de 4,4 la sută. 
Orașele țărilor în curs de dez
voltare, dotate cu infrastructuri 
insuficiente, vor trebui să ab
soarbă 1,2 miliarde de persoane 
pînă la sfirșitul secolului, sus
ține studiul amintit.

© OPERAȚIUNE AN
TIDROG LA ROMA. în 
ultimele zece zile, poliția a 
arestat la Roma 13 traficanțl de 
droguri și a confiscat 21 kg de 
heroină în valoare de 30 mi
lioane de franci francezi, infor
mează agenția France Presse.

Ca urmare a creării recente a 
Centrului de coordonare anti- 
droguri, depinzînd de Ministerul 
de Interne, în ultimul timp au 
putut fi depistate mai multe 
rețele de traficanți de droguri.
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„0 soluție in Spania 
cu partidul 
declară tovarășul Santiago Carrillo

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, Santiago 
Carrillo, a declarat că este gata să 
se întîlnească cu regele Juan Carlos, 
căruia îi va expune părerea parti
dului comunist asupra situației po
litice spaniole.

Intr-un interviu acordat agenției 
France Presse, secretarul general al 
P.C. din Spania a arătat că va par
ticipa din ce în ce mai mult la viața 
politică a tării, chiar dacă împotriva 
lui sînt proferate amenințări. El a 
menționat că a participat pentru 
prima oară în mod liber la reuniu
nea Comitetului Executiv al P.C. din 
Spania.

In altă ordine de idei. Santiago 
Carrillo a spus că se desfășoară deja 
tratative indirecte între opoziție — 
inclusiv Partidul Comunist din Spa
nia — și guvern. Nu poate exista o 
solufie în Spania — a subliniat el — 
fără negocieri cu partidul comunist. 
Problema actuală — a precizat Car-

Este necesară amnistierea 
tuturor deținuților politici

Garda civilă spaniolă a împrăștiat 
cu brutalitate o manifestație de spri
jin organizată în favoarea a 15 tineri 
care au declarat greva foamei, înce- 
pînd de sîmbătă, în clădirea biseri
cii franciscanilor din Bermeo (Vis- 
caya), cetind acordarea unei amnistii 
pentru toți deținutii politici. După 
cum transmit agențiile internaționale 
de presă, peste 1000 de persoane 
s-au adunat în fața clădirii bisericii

india In vederea sporirii aportului științei
la creșterea potențialului economic al țării

Tn orașul Bhubaneshvar s"-a deschis 
a 64-a sesiune a Congresului științi
fic indian, care reunește peste 7 000 
oameni de știință din diferite dome
nii.

Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii, 
primul ministru Indira Gandhi a che
mat pe participanți să folosească mai 
intens cuceririle științei pentru asi
gurarea necesităților interne ale țării 
din surse proprii, mai ales în dome
niile energeticii și agriculturii. Pre
mierul a relevat că succesele obți-

presupune negocieri 
cnmunist"
rillo — constă în restabilirea liber
tăților democratice și elaborarea u- 
nei Constituții care să ofere cadrul 
legal de acțiune. Orice se va întîm- 
pla — a subliniat el — P. C. din 
Spania se va prezenta la viitoarele 
alegeri legislative, indiferent dacă va 
fi șau nu legalizat.

★
Comisia de negocieri a opoziției 

democratice s-a întrunit marți la 
Madrid. în prezența secretarului ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania, Santiago Carrillo, pentru a 
examina problemele ce urmează a fi 
analizate cu guvernul condus de A- 
dolfo Suarez, asupra modului de or
ganizare a viitoarelor alegeri gene
rale.

Participarea lui Santiago Carrillo 
la întrunirea de marți este prima a- 
pariție în public a secretarului ge
neral al P.C. din Spania după elibe
rarea sa din închisoare, săptămîna 
trecută.

pentru a împiedica forțele de ordine 
să pătrundă în incinta lăcașului.

Pe de altă parte, rectorii celor trei 
Universități din Barcelona au cerut 
guvernului să legalizeze partidul co
munist, precum și toate organizațiile 
democratice din țară. Ei cer, ca o con
diție a progresului economic, social 
și cultural al poporului spaniol, sta
bilirea libertăților politice și a de
mocrației.

nute în ultimii ani atestă existența 
unor posibilități în vederea îndepli
nirii sarcinii menționate. Față de un 
spor de numai 0,01 la sută al pro
ducției agricole, înregistrat în perioa
da dominației coloniale, India și-a 
dublat în anii independenței produc
ția de cereale, care a ajuns la 118 
milioane tone. Creșteri asemănătoa
re se înregistrează și la cultura bum
bacului, trestiei de zahăr, culturilor 
oleaginoase.

ORIENTUL APROPIAT
• Precizări ale președintelui Sadat în legătură cu căile 
de realizare a păcii © Sprijin înfăptuirii aspirațiilor națio
nale ale poporului palestinean ® Iordania își reafirmă 
adeziunea față de rezoluția de la Rabat © „Pentru prima 

dată există o veritabilă posibilitate de pace*'

Abătuți și apatici, tineri mereu 
mai numeroși, în oricare din cele 
nouă țări ale Pieței comune, rătă
cesc de colo-colo în căutarea iluzo
rie a „primului loc de muncă". Am
plă și complexă, această problemă 
este privită nu ca o dificultate de 
moment, ci, așa cum susțin analiștii 
economici, drept un fenomen speci
fic al situației brațelor de muncă. 
Cu alte cuvinte, tineretul este victi
ma nesiguranței continue ce carac
terizează, în general, structurile pie
ței de muncă (capitaliste — N.R.). De
sigur, generația tînără suportă și 
consecințele unui sistem învechit de 
educație, cu mult în urma nevoilor 
economiei moderne. Multi din ab
solvenții școlilor constată, la sfîrși- 
tul studiilor, că le lipsește califica
rea într-.o meserie cu mai mare cău
tare la ora actuală. La rîndul lor, 
universitățile produc, de multe ori, 
absolvenți în domenii de pe acum 
supraaglomerate cu posesori de di
plome. Drept urmare, dezorientarea 
și confuzia sporesc, tinerii fiind lip
siți de o reală pregătire pentru via
ță. Iată cîteva secvențe ilustrative.

• FRANȚA. Potrivit cifrelor ofi
ciale, 38 la sută din totalul șomeri
lor francezi (1 milion) sînt tineri 
pină la 25 de ani, neconturîndu-sa 
perspective pentru ameliorarea a- 
cestei situații. „Caut zi de zi o slujbă 
— declară cu amărăciune Sylvain, 
care deține o calificare în domeniul 
horticulturii. Noaptea dorm prin tot 
felul de unghere. Ce mizerie !...“ Iată 
ce spune Gerard, 20 de ani, tehnician 
electronist : „După șase luni de cău
tare zadarnică a unei slujbe te simți 
înjosit." E adevărat că, după o aș
teptare de jumătate de an. tinerilor 
Ii se furnizează ajutoare de șomaj, 
cu totul insuficiente însă pentru a- 
coperirea nevoilor existente. Azvîr- 
liți încolo și încoace, tinerii tind 
să-și piardă interesul pentru orice 
sau — după cum se exprimă socio
logii — se „desocializează".

• MAREA BRITANIE. 44 la sută 
din cei 1,4 milioane de șomeri en
glezi sînt tinerii sub 25 de ani. De 
aici și remarca potrivit căreia „șo

Intr-un interviu acordat rețelei 
americane de televiziune „N.B.C.“, 
președintele Egiptului. Anwar El Sa
dat, a relevat că problema realizării 
păcii la granița dintre Israel și even
tualul stat palestinean trebuie să fie 
discutată în cadrul Conferinței de la 
Geneva. In acest context, el a arătat : 
„De pildă, în legătură cu frontierele 
noastre cu Israelul, sîntem dispuși să 
acceptăm orice forțe O.N.U. la fron
tieră. care să ofere securitate și Is
raelului și nouă“. Președintele Egip
tului s-a declarat de acord să ofere 
Israelului garanțiile pe care le do
rește și de la oricine le dorește. El 
a precizat însă că aceleași garanții 
trebuie date concomitent și Egiptului.

întrebat dacă este necesar să se 
ajungă la un acord asupra tuturor 
aspectelor pe care le ridică situația 
din Orientul Apropiat, Anwar Sadat 
a afirmat : „Trebuie să fie realizat 
un acord asupra tuturor acestor pro
bleme, pentru că noi dorim o pace 
permanentă în regiune. Fără soluțio
narea problemei palestinene nu pu
tem avea pace permanentă; Fără so
luționarea problemei înălțimilor Go
lan și Sinaiului nu putem avea pace 
permanentă. Dar dacă soluționăm 
problema palestineană, toate celelal
te vor deveni probleme secundare și 
vor fi soluționate**.

Totodată, în cadrul unei întîlnirî 
desfășurate, la Cairo, cu membrii 
unei delegații a populației arabe din 
teritoriul Gaza (aflat în prezent sub 
ocupația Israelului), președintele Sa
dat a reafirmat necesitatea participă
rii palestinene la Conferința de pace 
de la Geneva. „Egiptul consideră ne
cesară prezența unei delegații pales
tinene independente la Conferința de 
pace**.

Șeful statului egiptean a subliniat 
că cererea țărilor arabe privind 
crearea unui stat palestinean pe ma
lul vestic al Iordanului ,și în terito
riul Gaza reprezintă o „decizie stra
tegică egipteano-siriană". Sadat a 
menționat că președintele Siriei, Ha
fez Al Assad, a fost de acord asupra 
necesității creării unui stat palesti
nean, sub conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. „Nu
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poate fi vorba să se renunțe la acest 
punct de vedere**  a adăugat el.

Din Amman se anunță că Iordania 
aderă la rezoluția Conferinței arabe 
la nivel înalt de la Rabat (1974) po
trivit căreia Organizația pentru Eli
berarea Palestinei este singurul re
prezentant legal al poporului pales
tinean — a declarat premierul iorda
nian, Mudar Badran.

Premierul Badran a afirmat că în 
prezent „arabii depun eforturi pentru 
a face din anul 1977 un an al păcii 
și stabilității". Conferința de pace de 
la Geneva, a precizat el, constituie 
calea de realizare a păcii, dar nu va 
fi ‘pace în regiune fără restabilirea 
completă a drepturilor poporului pa
lestinean.

Cotidianul iordanian „Iordan Ti
mes", citat de agenția France Presse, 
scrie că „pentru prima dată în 
istoria modernă, lumea arabă apre
ciază că în prezent există o verita
bilă posibilitate de pace între arabi 
și israelieni". Este evident astăzi, a- 
ratâ ziarul, că arabii „împărtășesc 
sentimentul că pacea este posibil.ă". 
Pentru aceasta, în cursul ultimelor 
luni au fost adunate elementele con
stitutive ale păcii. Rămîne însă de 
văzut, scrie în continuare ziarul, dacă 
toate acestea vor putea da roade la 
viitoarea Conferință de la Geneva 
pentru Orientul Apropiat.

La rîndul său, ministrul de stat 
kuweitian Abdel Aziz Hossein a 
declarat că se află în curs contacte 
între statele arabe în vederea orga
nizării unei reuniuni a miniștrilor 
de externe și ai apărării arabi, ce-și 
propune ca scop reafirmarea spri
jinului material și militar, în pri
mul rînd pentru Egipt, Siria și Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, în conformitate cu hotărîrile re
uniunii arabe la nivel înalt de la 
Rabat.

★
Ca urmare a unei explozii care s-a 

produs luni seara în cartierul Achra- 
fieh, din partea de est a Beirutului, 
35 de persoane au fost ucise. iar 
alte 53 rănite, informează agenția 
France Presse, citind cotidianul li
banez „Al Amal".
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MOZAMBICUL 
PE CALEA FĂURIRII 

UNEI NOI SOCIETĂȚI 
O declarație a președintelui 

Samora Machel
In 1977 va fi continuată cu toată 

hotărîrea lupta pentru construirea 
noului Mozambic, care se va caracte
riza prin libertate, dreptate, egalitate 
și lichidarea exploatării - a declarat 
președintele țării, Samora Machel. El 
a chemat întregul popor să sprijine 
acțiunile guvernului de reorganizare 
a economiei, subliniind că principala 
sarcină este transformarea agricultu
rii prin eliminarea tuturor vestigiilor 
colonialismului și capitalismului, oda
tă cu înființarea de cooperative ță
rănești. De asemenea, a spus el, va 
fi accelerată producția industrială.

Referindu-se la politica externă, 
președintele’ Machel a spus că ea va 
fi o politică de nealiniere.

Evoluția problemei 
rhodesiene

Ndabaningi Sithole, lider al mișcă
rii de eliberare a poporului Zim
babwe, a declarat că Ian Smith, șeful 
regimului minoritar din Rhodesia, fo
losește conferința de la Geneva pen
tru a cîștiga timp, pregătindu-și în 
acest interval forțele sale în vederea 
unei confruntări cu mișcarea de eli
berare a populației de culoare.

In ceea ce îl privește, președintele 
Conferinței de la Geneva asupra vii
torului constituțional al Rhodesiei, 
Ivor Richard, a părăsit marți Jo- 
hannesburgul cu destinația Gaberones. 
Capitala Botswanei constituie cea 
de-a patra etapă a turneului pe care 
Richard îl întreprinde în Sudul ^fri
cii, în vederea sondării punctului de 
vedere al părților interesate în so
luționarea problemei rhodesiene.

La rîndul său, William Eteki 
Mboumoua. secretarul general al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
a conferit marți la Addis Abeba cu 
membrii unei delegații a Congresului 
Național African (A.N.C.) din Zim
babwe, condusă de Joseph Msikan.

Potrivit comunicatului dat publici
tății în legătură cu aceasta, convor
birile s-au referit la evoluția situa
ției din Rhodesia, precum și la dezba
terile din cadrul Conferinței de la 
Geneva în problema rhodesiană.

Există numeroase domenii in care se poate dezvolta 
colaborarea interbalcanică

ATENA. — Referindu-se la coope
rarea in Balcani, ministrul afaceri
lor externe al Greciei, Dimitrios 
Bitsios, a relevat, într-un interviu 
acordat agenției Taniug în preajma 
vizitei sale în Iugoslavia, că rezul
tatele primei reuniuni privind coo
perarea economică și tehnică multi
laterală între state balcanice au fost 
rodnice. Dovada, a afirmat el. o con
stituie faptul că reprezentanții sta
telor balcanice au identificat și pro
pus aproximativ 140 probleme în 
care se poate realiza colaborarea 
multilaterală. Această inițiativă, deși

Guvernul grec preconizează 
o politică de austeritate

Grecia trebuie să trăiască potrivit 
mijloacelor sale, iar o politică de 
austeritate este indispensabilă atit 
din partea statului, cît și a particu
larilor — aceasta a fost concluzia de
gajată din dezbaterile care au avut 
loc în cadrul reuniunii guvernului 
grec, desfășurată sub conducerea

S. U. A.

Noi controverse în legătură cu statutul Insulei Porto Rico
O comisie formată din reprezen

tanți ai Departamentului de Interne 
a început la Washington redactarea 
proiectului de lege care prevede- 
transformarea Insulei Porto Rico în 
cel de-al 51-lea stat al uniunii ame
ricane. După cum se știe. Porto 
Rico are în prezent statutul de stat 
asociat al S.U.A.

Cu cîteva zile în urmă, președintele 
Gerald Ford a anunțat că va pre
zenta spre aprobare Congresului 
proiectul de lege în acest sens, 
înainte de expirarea mandatului său 
prezidențial, la 20 ianuarie.

Agenția Associated Press mențio
nează că transformarea statutului 
Insulei Porto Rico va trebui aprobată 
nu numai de forul legislativ al 
S.U.A., ci, printr-un plebiscit, și de 
populația portoricană.

în cazul în care legislația respec
tivă nu va fi gata la timp pentru a 
fi prezentată Congresului, Gerald 
Ford va evoca problema viitorului
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limitată doar la probleme economice 
și tehnice, a adăugat ministrul de 
externe grec, ar putea totuși să 
aibă rezultate foarte constructive 
dacă se instituie colaborarea multi
laterală în problemele respective.

In legătură cu reuniunea de la 
Belgrad, din acest an, a reprezen
tanților țărilor semnatare ale docu
mentului de la Helsinki, ministrul 
de externe grec a spus că aceasta 
are o mare însemnătate, deoarece se 
va examina ce s-a făcut și vor fi 
studiate măsurile reclamate de apli
carea deplină a documentului final.

premierului Constantin Karamanlis 
— informează agenția France Presse.

Primul ministru grec, arată agen
ția citată, a subliniat necesitatea 
unei politici adecvate de dezvoltare 
economică, „pentru a nu fi necesar 
să se recurgă mai tîrziu la sacrificii 
dureroase, chiar și pe o perioadă 
scurtă".

statut al Insulei Porto Rico în tra
diționalul mesaj asupra stării Uniu
nii, pe care urmează să-1 prezinte în 
jurul datei de 12 ianuarie, în cadrul 
unei sesiuni comune a Senatului și 
Camerei Reprezentanților.

Intr-o declarație asupra acestei 
probleme, președintele ales, Jimmy 
Carter, a apreciat că forul legislativ 
al* * S.U.A. nu ar trebui să ia în dez
batere proiectul amintit înainte ca 
portoricanii să-și exprime opțiunea 
clară asupra viitorului țării lor.

Preocupări ale țărilor 
in curs de dezvoltare 

in direcția progresului 
economic și social

FIUPINE

In dezbaterea Comitetului O.N.U. pentru resursele naturale

Imperativul evitării risipei de apă
La sediul Națiunilor 

Unite din New York au 
început lucrările sesiu
nii speciale a Comitetu
lui O.N.U. pentru resur
sele naturale. Sesiunea 
este consacrată pregăti
rii conferinței interna- 

* ționale consacrate pro
blemelor penuriei de 
apă, programată să se 
desfășoare in perioada 
14—25 martie a.c. in o- 
rașul argentinean Mar 
del Plata.

Unul dintre documen
tele supuse spre exami
nare actualei sesiuni a 
comitetului. apreciază 

că principala misiune a 
viitoarei conferințe este 
de a stimula adoptarea 
de măsuri la nivel na
țional, regional și in
ternational, in vederea 
evitării declanșării unei 
crize mondiale in do
meniul aprovizionării 
cu apă, la sfirșitul se
colului sau in perioada 
imediat următoare.

Comitetul va examina, 
de asemenea, un raport 
al Organizației Națiu
nilor Unite pentru ali
mentație și agricultură 
(F.A.O.) privind nece
sitățile de apă in agri
cultură, care recomandă

„TIME":

„Generația fard iluzii“
• Proporțiile fără precedent ale șomajului în rîndurile tineretului din țările occidentale
• In căutarea iluzorie a „primului loc de muncă” • O pătură dezorientată, aruncată la mar

ginea societății

Sociologul*  italian Francesco Alberoni : „E ca o bombă cu fitilul 
aprins, oricînd gata să explodeze**.  Expertul francez în probleme de 
psihologie Jean Rousselet : „Surprinzător e faptul că situația n-a de
generat încă în haos". Britanicul Dennis Stevenson : „Sintem martorii 
formării unei veritabile clase de oameni fără perspective**.  Profesorul 
universitar vest-german de științe politice Dieter Grosser : „Mă întreb 
dacă profunda dezamăgire a sutelor de mii de tineri nu va aduce 
grave dezechilibre in societatea noastră". Aceste declarații sînt cu
prinse în introducerea unui amplu reportaj apărut în revisțp „Time" 
— cu titlul semnificativ „Generațiile fără iluzii" — referitor la șoma
jul din rîndurile tineretului din Europa occidentală.

Iată tabloul „tineretului lipsit de speranțe" evocat în continuare de 
publicația americană ;

aplicarea unor progra
me de extindere a iri
gațiilor și de ameliorări 
funciare in țările in curs 
de dezvoltare.

In atenția actualei se
siuni se va afla și ra
portul comun al Organi
zației Mondiale a Sănă
tății și al Băncii Mon
diale, care apreciază că 
vor fi necesare investi
ții de aproximativ 133 
miliarde de dolari pentru 
extinderea canalizării și 
rețelelor de alimentare 
cu apă in țările in curs 
de dezvoltare pînă în 
anul 1990.

majul devenind un mod de viață, ti
neretul nu aspiră să exercite o me
serie anume, cit mai degrabă să lu
creze indiferent ce, numai să facă 
rost de banii necesari existenței". 
In centrele universitare domină un 
apăsător sentiment al fatalismului. 
Studenții, în bună parte, sînt încre
dințați că, după absolvire, nu vor 
găsi de muncă pe profilul pre
gătirii lor. Dată fiind escalada
rea șomajului printre tineri, gu
vernul britanic are în vedere 
o serie de măsuri menite a stopa o 
asemenea tendință alarmantă. Potri
vit unui program recent inițiat, a- 
dolescenților între 16—18 ani care nu 
au de lucru li se asigură, contra 
unei plăți limitate în bani, posturi 
în sectoarele industrial sau comer
cial. Dar, în ciuda acestor eforturi, 
sînt îndoielnice perspectivele regle
mentării ca atare a situației.

• R.F.G. .Situația șomerilor tineri 
(30 la sută din armata celor fără de 
lucru din această țară) preocupă 
intens cercurile oficiale. „Nu ne pu
tem permite — susține un funcționar 
de stat — să prelungim o situație în 
care, dînd pentru prima dată piept 
cu viața, tineretul constată că este in
dezirabil". Bonnul a lansat un pro
gram de urgență, prevăzînd extin
derea sisitemului cursurilor profesio
nale. In continuare, sînt preconizate 
și alte măsuri prin care să se dea 
de lucru tinerilor, din care multi, 
în prezent, colindă fără rost stră
zile. In Germania occidentală, pro
babil mai mult decît în alte țări, 
șomajul provoacă grave trauma
tisme de ordin social. „Simțămintele 
legate de lipsa de scop a existenței, 
afirmă un sociolog, sînt de natură 
Să-i împingă pe adolescenții-șomeri 
într-un masiv grup marginal al so
cietății".

ITALIA. Statisticile nu oferă 
cifre sigure, dar se poate spune, 
fără a greși, că peste o treime, poate 
chiar mai mult, din cele 1,2 mili
oane de șomeri italieni o formează 
tinerii care n-au împlinit încă 25 de 
ani. Criza economică persistentă a 
pulverizat, pur și simplu, șansele o-

agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F. Iugo- 

SlUVidf I°siP Broz Tito, va efectua 
vizite oficiale în Republica Arabă 
Egipt și Republica Arabă Libiana in 
cea de-a doua jumătate a lunii ia
nuarie, la invitația șefilor de stat ai 
celor două țări.

Confederația Generală a 
Muncitorilor din Nicaragua 
a dat publicității o declarație în care 
condamnă arestarea lui Carlos Sallga- 
do .. Membreno, secretar național al 
confederației, și persecutarea de că
tre autorități a liderilor sindicali din 
țară. Declarația cheamă opinia publi
că progresistă să ceară eliberarea 
imediată a patrioților niqaraguaeni.

cupăril „primei slujbe", mai ales în 
ce-i privește pe absolvenții cursuri
lor superioare, numiți, în termenii 
plastici, „uriașul contingent parcai". 
Așa, de exemplu, numai 5 la sută 
din cadrele tehnice superioare pot 
spera într-un loc de muncă cu orar 
complet. Circa 30 la sută nu au altă 
șansă decît a sta fără slujbă cel pu
țin doi ani. Restul capătă munci in
ferioare pregătirii lor sau posturi 
ocazionale, cu durată redusă de 
muncă. Guvernul italian a inițiat și 
el un plan vizînd crearea unor noi 
locuri de muncă pentru circa 300 0G0 
de tineri — dar aceasta este cu to
tul inșuficient, în rîndurile tinerilor 
făcindiî-și loc astfel, tot mai mult, o 
acută demoralizare.

The Jobless
Young w-25.,

as a percent 
of total 
unemployed, 
1976

Source: European Community *1975 figures

„Tinerii fără lucru". Acesta este 
titlul graficului de mai sus, repro
dus după- revista „Time", care in- 
dicâ procentajul de tineri (între 
16—25 de ani) în căgtare de slu|bă 
din totalul numărului de șomeri pe 
anuj^ 1976. în Marea Britanie acest 
procentaj reprezintă 44 la sută ; în 
Franța — 38 la sută ; în Olanda — 
37 la sută ; în Italia — 35 la sută , 
în Belgia — 33 la sută ; în R.F.G. 
— 30 la sută.

Acord de cooperare eco
nomică între China și Ban
gladesh. Ba Pekin a avut loc ce
remonia semnării acordului de coo
perare economică și tehnică și a a- 
cordului comercial și de plăți dintre 
guvernele Republicii Populare Chi
neze și Republicii Populare Ban
gladesh. La ceremonie au luat parte 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, și Ziaur 
Rahman, administrator-șef al legii 
marțiale, șeful Marelui Stat Major 
al armatei R.P. Bangladesh.

Șuhinșahul Iranului, Ma*
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a
acceptat ca țara sa să fie coautoare 
la propunerea Pakistanului de con
vocare a unei reuniuni la nivel înalt 
a țărilor în curs de dezvoltare, s-a 
anunțat oficial la Islamabad. In
tr-un comunicat, guvernul pakista
nez își exprimă satisfacția pentru 
sprijinul Iranului la proiectata reu
niune la nivel înalt, al cărei scop 
este „întărirea unității și solidarită
ții țărilor . în curs de dezvoltare și 
promovarea cooperării economice 
intre aceste state".

0 bancă euro-arabă,cu un 
capital de 10 milioane lire sterline, 
a fost creată la Londra. Noua ban
că va emite împrumuturi pe termen 
mediu șl va finanța obiective indus
triale în Orientul Mijlociu.

Șeful statului venezue-
s-a DUPĂ 30 DE ANIleaUr Carlos Andres Perez,

pronunțat — într-un mesaj adresat 
președintelui Columbiei — pentru 
reunirea miniștrilor de finanțe ai 
țărilor latino-americane, în luna fe
bruarie, pentru a pune la punct mij
loacele de neutralizare a efectelor
noii majorări a preturilor la petrol. 
Venezuela va propune, în acest sens, 
adoptarea unui „mecanism suplu și 
eficace".

Societățile străine care 
operează în Bahrein vor fi 
naționalizate pînă !n luna mar' 
tie — relatează cotidianul „Akhbar 
Al-Khalije“, care apare la Manama. 
Potrivit unor hotărîri adoptate recent 
în această țară, societățile străine pot 
forma întreprinderi mixte cu socie
tățile naționale, acestea din urmă de- 
ținînd însă cel puțin 51 la 
acțiuni.

sută din

Primul ministru al Ja- 
maicăi, Michael Manley, și-a pre
luat marți în mod oficial noul man
dat pe cinci ani de șef al guvernu
lui, pe baza rezultatelor alegerilor 
legislative desfășurate la 15 decem
brie. Partidul condus de Michael 
Manley a cîștigat alegerile legisla
tive pe baza unei platforme care 
preconizează combaterea sărăciei, 
dezvoltarea economiei naționale și 
o politică externă de largă coope
rare cu toate statele lumii.

Agenția C.T.K. datează că, 
din cei 225 de mineri care s-au aflat 
în mina Staric în momentul explo
ziei produse la 30 decembrie 1976, 
43 de mineri, care s-au aflat în 
imediata apropiere. și-au pierdut 
viața. Organele de stat și economice 
vor lua măsurile necesare pentru re
zolvarea problemelor sociale și eco
nomice ale exploziei din mină, rela
tează agenția citată. Se fac în con
tinuare eforturi pentru stabilirea 
cauzelor exploziei.

Un congres în proble
mele dezvoltării industriale 
a țărilor latino-americane se va des
fășura în luna martie în Mexic. La 
reuniune vor participa delegați din 
11 țări (Columbia, Venezuela, Peru, 
Argentina, Ecuador, Uruguay, Brazi
lia, Chile, Paraguay, Bolivia și 
Mexic).

Președintele Emiratelor 
Arabe Unite, Zayed Bin Sultan 
Al-Nahyan, a emis un decret pri
vind constituirea noului guvern fe
deral, format din 22 membri. După 
cum informează agenția M.E.N., 
funcția de prim-ministru a fost în
credințată din nou lui Maktoum Bin 
Rashid Al-Maktoum. Vicepremier a 
fost numit Hamdan Bin Mohamed 
Al-Nahyan, fost ministru al lucră
rilor publice. In cadrul noului cabi
net, miniștrii de externe și apărării 
naționale, Ahmed Khalifa Al-Su- 
waidi și, respectiv, Mohamed Bin 
Rashid, și-au păstrat portofoliile.

Ministrul portughez al 
industriei, Walter Rosa> a pre
zentat demisia sa premierului Mario 
Soares, anunță un comunicat oficial 
dat publicității la Lisabona. Potrivit 
comunicatului, Rosa va fi înlocuit în 
această funcție de către Sousa Go
mes, ministrul planului, care va cu
mula temporar cele două portofolii.

Viitoarea Conferință eco
nomică la nivel înaltla car9 
vor lua parte Statele Unite. Japo
nia, R.F. Germania, Marea Britanie, 
Italia și Franța va avea loc probabil 
în luna aprilie, eventual în Marea 
Britanie, dar în orice caz în Europa 
— a declarat marți președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing.

Primul tren leagă sudul 
de nordul Vietnamului
Marți a sosit la Hanoi trenul 

inaugural al liniei transvietna- 
meze. Trenul, împodobit sărbă
torește, a transportat delegații 
ale Orașului Ho Și Min și din 
numeroase provincii meridiona
le, precum și reprezentanți ai 
unităților de munci care au par
ticipat la reconstruirea căii fe
rate.

Agenția V.N.A. subliniază că 
trenul inaugural a reprezentat 
In același timp prima garnitură 
feroviară sosită din sud după 30 
de ani, întrerupere datorată răz
boiului.

In legătură cu hotărîrea 
Fondului i Monetar Interna
tional de a acorda Marii Britanii 
împrumutul de 3,9 miliarde dolari — 
cel mai mare.împrumut acordat vre
odată de F.M.I. — agenția Reuter 
precizează că Consiliul Executiv al 
F.M.I. a anunțat că acordul de îm
prumut cere ca .Anglia să se confor
meze unui program de reducere a 
cheltuielilor publice și că F.M.I. va 
trece în revistă progresul realizat de 
economia britanică pină la 16 ianua
rie 1978.

Programul spatial al 
N.A.S.A. pe anul 1977 prevede 19 
lansări, dintre care plasarea pe or
bită a 11 sateliți de telecomunicații 
(2 dintre aceștia lansați de aceeași 
rachetă) și 4 sateliți meteorologici șl 
de teledetectare a resurselor teres
tre. 3 sateliți științifici și 2 sonde 
interplanetare „MJS-A" și „MJS-B" 
vor îndeplini misiuni spre Jupiter 
și Saturn.

Rota inflației în Brazilia 
a crescut la circa 46 la sută în 1976, 
față de 29,4 la sută în anul prece
dent. a declarat ministrul brazilian 
de finanțe, Mario .Henrique Simon
sen. Agenția Reuter precizează că 
statisticile publicate de Banca ■ cen
trală a Braziliei arată că aceasta 
este cea mai înaltă rată anuală a 
inflației după 1966.

Conducta petrolieră tur- 
co-irakiană. Primul ministru 
turc, Suleyman Demirel, și vicepre
ședintele Irakului, Taha Moheddin 
Maruf, au participat marți la inau
gurarea instalațiilor petroliere de la 
Yumurtalik — punctul terminus al 
conductei turco-irakiene, aflat pe 
coasta mediteraneană a Turciei. Pri
ma parte a ceremoniei de inaugura
re a acestui obiectiv economic s-a 
desfășurat luni, la Kirkouk, în Irak.

54 000 noi membri au ,n- 
trat în Partidul Comunist Italian, în 
cadrul campaniei de preschimbare a 
carnetelor de partid.

Autoritățile chiliene au dat 
publicității un decret privind ieșirea 
acestei țări din Pactul Andin. Pactul 
Andin a fost creat în 1969 în vederea 
întăririi cooperării economice a ță
rilor participante. Membrii săi (Ve
nezuela, Columbia, Peru, Bolivia și 
Ecuadorul) au încheiat o serie de 
acorduri menite să contribuie la 
limitarea dominației capitalurilor 
străine în țările respective.

Ministrul american al 
transporturilor, wuiiam coie- 
man, i-a prezentat președintelui 
Gerald Ford un raport asupra re
centelor naufragii ale unor nave pe
troliere, care au provocat poluarea 
apelor în largul țărmurilor Oceanu
lui Atlantic ale statului Massachu
setts, precum și a rîului Delaware. 
Au fost examinate, cu acr-st prilej, 
măsurile necesare pentru înlăturarea 
consecințelor acestor accidente.

Veniturile petroliere ale 
Venezueleis_au ridicat la 8 970 
milioane dolari în primul an care 
s-a scurs de la naționalizarea indus
triei petrolului. Producția venezue- 
leană de petrol pe anul trecut a fost 
de aproximativ 2 300 000 barili pe zi.

Referindu-se la Piața co
mună, lidend Partidului Conserva
tor din Marea Britanie, Margaret 
Thatcher, a afirmat, printre altele, 
că nu preconizează un guvern cen
tralizat al Pieței comune, răspunză
tor în fața unui parlament vest-eu- 
ropean. Cred, a precizat Margaret 
Thatcher, că pentru moment trebuie 
să răminem la un sistem de națiuni 
asociate, care să aibă fiecare dreptul 
de a-și proteja interesele vitale.

Organizația țărilor expor
tatoare de petrol (OP-EC> a 
hotărît să aloce 42,7 milioane dolari, 
din cadrul fondului său special, sub 
formă de împrumuturi în favoarea 
unui număr de șase state in curs de 
dezvoltare.

„Financial Times",influen- 
tul ziar al cercurilor de afaceri bri
tanice, nu a apărrut marți, ca urmare 
a unei greve a lucrătorilor tipografi. 
Un purtător de cuvînt al conducerii 
ziarului a declarat că greviștii re
clamă îmbunătățirea condițiilor de 
viață.

Cea de-a doua Confe
rință ministerială arabă pri
vind mediul ambiantva avea 
loc la Bagdad, în cursul lunii mar
tie — transmit agențiile TAP și 
SNA. Guvernul irakian a adresat în 
acest sens invitații miniștrilor arabi 
de resort, Ligii Arabe și organisme
lor Națiunilor Unite de specialitate.

Guvernul militar ecua- 
dOrîan a creat două comisii însăr
cinate cu studierea reformelor con
stituționale necesare revenirii la un 
regim civil la începutul anului 1978. 
Cele două comisii vor trebui să pre
gătească documentele constituțio
nale, care vor fi supuse unui refe
rendum popular.

Președintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, a anunțat lansarea, la jumă
tatea acestui an, a unui nou plan de 
dezvoltare de patru ani, avînd ca o- 
biective primordiale industrializarea 
echilibrată a tuturor regiunilor țării 
și dezvoltarea agriculturii. Șeful sta
tului a apreciat că Filipinele au, în 
1977, perspective economice mai 
bune, în pofida majorării prețului 
petrolului pe piața mondială și a re
ducerii cererii la export a unor pro
duse tradiționale filipineze.

„Dezvoltarea sectorului rural re
prezintă o sarcină importantă, care 
necesită o acțiune intensă și susți
nută", a spus președintele, arătînd că 
20 milioane de filipinezi își asigură 
existenta din produsele agricole pe 
care Ie. obțin. în condițiile în care 
populația rurală sporește anual în 
medie cu 1,4 la sută, în 1985 peste 
22 milioane de locuitori ai țării își 
vor obține veniturile necesare traiu
lui din activitățile agricole.

Președintele a precizat că noul 
Plan economic de patru ani va înce
pe în iunie a.c., odată cu încheierea 
precedentului plan de patru ani.

PANAMA
Guvernul panamez’ a anunțat un 

plan de urgență, prin intermediul că
ruia, se urmărește creșterea produc
ției în principalele ramuri economice, 
reducerea șomajului și accelerarea 
procesului de consolidare politică a 
sectoarelor populare — informează 
agenția Panapres. Planul reliefează 
că principala sarcină a etapelor vii
toare constă în eradicarea enclavei 
coloniale existente pe teritoriul na
țional, în așa-numita zonă a Cana
lului Panama. Un alt punct căruia 
trebuie să i se acorde o atenție prio
ritară este consolidarea economiei 
naționale, afectată de inflația inter
națională.

In baza prevederilor programului 
guvernamental, investițiile publice se 
vor cifra la peste 300 milioane de 
dolari, sumă cu care vor fi constrn"' 
te noi obiective industriale, vor " 
extinse și modernizate cele exis? r.A 
te, vor fi irigate noi suprafețe agri
cole. Aceste elemente sînt destinate 
să creeze noi locuri de muncă.

Pe de altă parte, se menționează 
că politica de austeritate definită de 
guvernul Torrijos în domeniul chel
tuielilor publice vă fi îndeplinită prin 
intermediul unei întregi serii de mă
suri, cum ar fi inițierea unui pro
gram de economii, limitarea impor
turilor la mărfurile de strictă nece
sitate, asigurarea unei mai mari efi
ciente a achizițiilor guvernamentale 
și a unui strict control asupra chel
tuielilor și operațiunilor financiare 
efectuate de întreprinderile de stat 
și agențiile descentralizate. De ase
menea, planul economic guverna
mental acordă o importanță deose
bită industriei construcțiilor. Pentru 
impulsionarea activităților în acest 
domeniu, se are în vedere executa
rea unui program de investiții, în 
valoare de circa 88 milioane dolari.

Revendicările 
sindicatelor 
argentinene

Ministrul argentinean al muncit, 
Horacio Tomas Liendo, a avut 6 în
trevedere cu membrii unei rx>misii a 
conducătorilor sindicali, desfășurată 
în contextul dialogului angajat între 
autoritățile guvernamentale și cele 
sindicale relativ la unele probleme 
ale muncii. Agenții Prensa Latina 
precizează că este cea de-a doua reu
niune de acest gen ce a avut loc de 
la 23 decembrie anul trecut și pînă 
în prezent.

Reprezentanții ' sindicatelor au so
licitat guvernului o sporire a sala
riilor impusă de costul ridicat al vie
ții, dreptul la organizarea unei întru
niri naționale — ca prim pas spre 
normalizarea situației sindicale — și 
punerea în libertate a deținuților sin
dicaliști. După cum este cunoscut, 
din martie anul trecut, au fost sus
pendate activitățile sindicale și insti
tuit un control direct asupra Confe
derației Generale a Muncii din Ar
gentina (C.G.T.),.
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