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ÎN SPIRITUL HOTĂRlRILOR PARTIDULUI, AL PROGRAMULUI 

RECENT APROBAT DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

MIȘCAREA SPORTIVĂ 

să aibă cu adevărat
un caracter dePartidul, statul, societatea noastră acordă educației fizice și sportului un rol din ce in ce mai important in formarea multilaterală a omului nou. Privite ca activități de interes național, educația fizică și sportul reprezintă — așa cum se arată în documentele partidului — o parte componentă a procesului de e- ducare comunistă a tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii, o parte integrantă a măsurilor privind păstrarea și întărirea sănătății poporului. Această preocupare izvorăște din politica generală a partidului de creștere neîntrerupta a gradului de civilizație materială și spirituală a întregului popor, la ridicarea pe trepte superioare a calității vieții omului. Pentru a putea munci, crea, pentru a fi fericiți. oamenii trebuie să fie sănătoși, puternici, viguroși fizic și psihic. A- cest adevăr este cu atit mai actual in condițiile vieții moderne, devine o necesitate obiectivă față de cerințele bunei adaptări a organismului la solicitările ritmului mai intens de viață.Departe deci de a fi simple divertismente. educația fizică, sportul fac parte dintr-o abordare științifică a cerințelor obiective ale vieții. A- ceste temeiuri politice, științifice guvernează intreaga preocupare a partidului și statului pentru dezvoltarea consecventă a activităților de educație fizică și sport, preocupare ridicată la rangul de politică de partid și de stat. înscrisă la loc de frunte in importante documente ale partidului. în însuși Programul P.C.R.

EFICIENTĂ ECONOMICĂ SPORITĂ 
PRIN RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC

Șl CALITATIV AL PRODUCȚIEI
Zi de zi, în atenția organizațiilor de partid, a tuturor cadrelor din economie, 
indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
privind:
• Reducerea consumurilor de materii • Reducerea cheltuielilor de producție

prime, materiale și combustibil • Creșterea productivității muncii
• Ieftinirea investițiilor • Organizarea pe baze științifice a pro-
• înnoirea și modernizarea produselor ducției și a muncii

Cum răspunde industria construcțiilor de mașini 
exigențelor economice ale acestui an ?

— Ce rezultate concrete au 
obtinut constructorii de mașini, 
in anul trecut. in domeniul 
creșterii eficientei economice ?— Din primul an al actualului cincinal. pot afirma că lucrătorii din industria construcțiilor de mașini, ex- primindu-și adeziunea lor fată de politica de industrializare promovată cu consecvență de partid, au acționat cu hotărire pentru transpunerea in practică a sarcinilor stabilite de Congresul al Xl-lea al P.C.R. pentru ramura noastră, a indicațiilor prețioase date în repetate rinduri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceau.șeScu.Referindu-mă la citeva rezultate concrete, amintesc că. in 1976, ritmul de creștere a producției globale a construcției de mașini a fost de 12,2 la sută, sarcinile de plan fiind depășite la o serie de produse de mare utilitate pentru economia națională. S-au realizat peste plan, printre altele, 663 autoturisme de oraș. 2 411 tractoare. 15 locomotive diesel hidraulice. 8,7 MW turbine hidraulice ș.a. Cit privește indicatorii de eficiență. relevăm că ponderea produselor noi și modernizate a ajuns la 16 la sută (numărul produselor fiind de circa 2 000). Pentru prima oară, in anul trecut am realizat o serie de produse de mare complexitate — instalația de foraj marin, mașini-unelte grele și speciale cu comandă numerică ș.a. Un număr important de întreprinderi și centrale constructoare de mașini au obținut bune rezultate în domeniul creșterii productivității muncii și reducerii cheltuielilor de producție. In

In ultimii ani, în consens cu dezvoltarea generală a societății noastre, s-au obținut progrese și in domeniul educației fizice și sportului, milioane de oameni fiind antrenați in acești ani la competițiile de nivel local sau 
„Se impune să se acționeze în modul cel mai 

hotărît pentru cuprinderea și antrenarea între
gului tineret, începînd cu copiii, cu pionierii și 
elevii din școli, cu studenții, cu tineretul din în
treprinderi și de la sate în practicarea exerci- 
țiilor fizice, a sportului și turismului, pentru fo
losirea de forme simple, accesibile și atractive 
în vederea dezvoltării unei activități sportive 
cu adevărat de masă, care să cuprindă cele mai 
largi categorii de cetățeni".

NICOLAE CEAUȘESCU

republican. Ele sînt și rezultatul puternicei baze materiale create și dezvoltate în acest timp. Sportul de performanță a obtinut — intr-o serie de ramuri — rezultate valoroase în competițiile internaționale, iar la Jocurile Olimpice din vara anului recent încheiat, sportivii din țara noastră au obținut cele mai bune rezultate din toate participările de pină acum.Cu toate aceste succese — așa cum se arată într-o serie de importante documente de partid — condițiile pe care societatea noastră le-a creat și le creează, atenția generală de care educația fizică și sportul s-au bucurat și se bucură, impun o creștere mai puternică a activității sportive, la nivelul acestor condiții, la nivelul a- cestei atenții.Comitetul Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R., în ședința din 16 noiembrie 

sfirșit, mai amintesc că în anul 1976 s-au produs sensibile schimbări in structura ramurii construcțiilor de mașini, prin sporirea mai accelerată a producției de mașini-unelte (19.5 ■la sută), utilaje tehnologice (18.2 la sută), tractoare și mașini agricole (23 la sută).— Un asemenea tablou pozi
tiv este valabil in cazul fiecă
rei întreprinderi in parte ?— în legătură cu rezultatele obținute în anul trecut, precizez că deși acestea, în ansamblu, sint simțitor 

Convorbire cu ing. loan AVRAM 
ministrul industriei construcțiilor de mașini

îmbunătățite față de 1975, mai șint întreprinderi care ău înregistrat restante la unele sortimente, nu au utilizat judicios- capacitățile de producție. au avut rămineri in urmă la unii indicatori de eficiență. De asemenea, în unele unități s-au depășit normele de consum stabilite la materii prime și materiale, s-au înregistrat rebuturi — mai ales în sectoarele calde.
— Sarcinile de plan din acest 

an se situează la nivelul exi
gențelor formulate de condu
cerea partidului in domeniul 
creșterii eficienței economice ?— Din capul locului subliniez că, în acțiunea de fundamentare a indicatorilor de eficiență în 1977, am pornit de la sarcinile clare stabilite de secretarul general al partidului,

masă /1976, a aprobat, în spiritul hotărî- rilor C.C. al P.C.R., un cuprinzător program al acestor activități pe următorii cinci ani. Obiectivul esențial al măsurilor cuprinse in program este transformarea efectivă a culturii fizice și sportului într-o amplă preocupare, într-o activitate cu adevărat de masă.Pentru dezvoltarea unei activități sportive cu adevărat de masă este de datoria organelor și organizațiilor de partid să orienteze și să îndrume activitatea tuturor organizațiilor de stat, de masă și obștești, astfel incit acestea să-și îndeplinească riguros, mai bine decît au făcut-o pină acum, obligațiile ce le revin din programul adoptat. în conformitate cu sarcinile stabilite de conducerea partidului, ministerele, organizațiile economice și cooperatiste, organizațiile de masă și obștești, toți factorii cu atribuții in mișcarea sportivă, precum și organele lor corespunzătoare pe plan local, trebuie să-și stabilească planuri concrete pentru dezvoltarea educației fizice și sportului, măsuri eficiente care să sprijine îndeplinirea zi de zi a prevederilor programului, in toate întreprinderile și instituțiile, in fiecare județ și localitate. JE nevoia 'de o reconsiderare a concepției, care mai subzistă in unele locuri, de a privi educația fizică și sportul drept divertisment, activități periferice, care

Suplimentar — 
însemnate cantități 

de oțel, fonta, 
laminate și cocsAflați sub imboldul perspectivelor luminoase ale celui de-al doilea an al cincinalului și receptivi la cerințele sporite ale economiei, siderurgiștii hune- doreni continuă viguros ritmul muncii rodnice și avintate. La cocserie și aglomeratoare, la furnale și oțelării. la grupul de laminoare, unde se acționează cu perseverență pentru folosirea cu indici superiori a agregatelor, se înregistrează în mod curent depășiri ale sarcinilor stabilite. Față de prevederile planului, cocsarii au obținut o producție suplimentară de 215 tone cocs metalurgic, aglomeratoriștii au ajuns la un plus de 1 184 tone minereu aglomerat, iar furnaliș- tii — de 450 tone fontă. în pas cu ei. oțelării și-au concretizat avansul față de plan în mai mult de 700 tone oțel, in timp ce producția totală de laminate realizată în combinatul hunedo- rean în aceste prime zile de ia- ■ nuarie a urcat la peste 2 000 tone. (Sabin Ionescu).

Prin valorificarea 
superioară 

a lemnuluiîn primele două zile ale anului de producție 1977, colectivul Combinatului de prelucrare a lemnului Rimnicu-Vilcea a obținut o seamă de succese remarcabile. între acestea se înscrie la loc de cinste depășirea producției de P.A.L. cu aproape 1 000 de metri pătrați, de furnire estetice cu peste 600 metri pătrați, iar de placaj cu . 6 metri cubi. Toate aceste depășiri au fost obținute numai pei baza valoril'ieărit sufrerioate a masei lemnoase, colectivul combinatului reușind să se încadreze strict in consumurile planificate. (Ion Stanciu).

— Potrivit prevederilor stabi
lite, in acest an urmează să se 
realizeze mașini, utilaje și in
stalații cu parametri construc
tivi și funcționali mai ridicați, 
care vor permite ca metalul in
corporat in produsele finite să 
reprezinte 85 la sută din lami
natele feroase utilizate. Ce sar
cini majore revin, in acest sens, 
unităților productive in anul 
1977 ?— La nivelul întregului an, constructorii de mașini folosesc circa 3 milioane tone-de laminate feroase. Deși cantitatea de laminate este mare, trebuie să subliniez că. numai in condițiile in care fiecare colectiv, absolut fiecare colectiv, va lua măsuri tehnice, și organizatorice-concrete pentru încadrarea încă din primele zile ale. anului in consumurile specifice stabilite pe fiecare produs voha avea resurse materiale pentru realizarea sarcinilor de plan.Balanța laminatelor pe economie este astfel intocmită incit nu poate fi admisă nici o depășire a normelor de consum planificate. Sarcina de a încorpora 85 la sută din laminatele utilizate în produsele finite este deosebit de mobilizatoare, dar, așa cum au dovedit unele unități, ea poate și-’ trebuie sâ fie realizată. în acest sens, esențial este, așa cum a a- rătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se ia reper cu reper, produs cu produs, să se examineze critic și să se stabilească măsuri tehnologice și de reproiectare precise, cu termene și responsabilități pentru reducerea consumului de metal și de alte ma-

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎNCEPEREA CONVORBIRILORTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist ROmân, s-a întîlnit, miercuri seara, la sediul C.C. al P.C.R., cu tovarășul Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian.La întîlnire au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Poiitic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A luat parte, de asemenea, tovarășul Sergio Segre, membru al C.C. al P.C.I., șeful secției externe a P.C.I.In timpul convorbirilor au avut loc o informare reciprocă cu privire la activitatea Partidului Comunist Ro
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au primit pe reprezentanții Fundației
„Ambasadorii prieteniei" din S. U. A.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, miercuri dimineața, pe Harry W. Morgah, președintele Fundației „Ambasadorii prieteniei", cu soția, Cappy Morgan, director executiv al fundației.în timpul întrevederii a fost evidențiat cu satisfacție rolul pe care îl are organizarea de vizite reciproce ale reprezentanților tineretului din România și S.U.A., remareîndu-se că aceste contacte contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă dintre popoarele român și american, la ex

P0PUL4tl£I SI A ' Un dialog, repetat ieri de zeci de mii de ori:

L® -Am venit pentru recensămint. 
-Poftiți, vă rog!

Reporterii și corespondenții „Scînteii" 
prezenți în numeroase localități din țară transmit:Ieri a început recensămîntul populației și al locuințelor. Cum a început această importantă acțiune ? Cum se desfășoară ? Ce aspecte și ce fapte semnificative se impun atenției .încă din. prima zL? Iată ce au urmărit reporterii și corespondenții „Scînteii" răspîndiți, ieri, în toată țara.

Cu interes, 
cu responsabilitate 

cetățenească.

Așa s-au făcut primii pași; Mai întîi, citeva fapte ce ne vorbesc despre interesul deosebit, despre înalta răspundere cetățenească dovedită de populație față de buna desfășurare a recensămintului.Pitești, ora 5,30. în locuința recen- zoarei Ioana Gagiu sună insistent telefonul.— Alo ! Bună dimineața !— Mă iertați că vă deranjez, dar știu că dumneavoastră o să faceți recensămîntul pe strada noastră... Am o mare rugăminte... Știu că recensămîntul începe la ora 8. Dar eu plec acum cu trenul, cu toată familia, la băi, la Herculane. N-o să mă mai găsiți acasă... - Nu puteți veni acum 7 

mân șl Partidului Comunist Italian și un schimb de păreri referitor la relațiile dintre cele două partide, contribuția lor la extinderea raporturilor de colaborare dintre România și Italia și in legătură cu unele probleme actuale ale situației din Europa
★La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, miercuri a sosit în Capitală tovarășul Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian.Tovarășul Enrico Berlinguer este însoțit de tovarășul Sergio Segre, membru al C.C. al P.C.I., șeful secției externe a P.C.I.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 

tinderea și consolidarea relațiilor dintre cele . două țări.Oaspeții americani au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri pentru atenția și sprijinul acordat înfăptuirii programului de călătorii al grupurilor de studenți și elevi americani în România, relie- find viul interes pe care îl stirnesc în cercuri tot mai . largi ale tineretului și populației S.U.A. succesele economice și social-culturale ale țării noastre. A fost exprimată gratitudinea pentru bunele condiții create de. fiecare ■ dată reprezentanților tineretului american de a vedea și a

La ora 6,„ recenzoarea Ioana Gagiu a fost acasă la cetățeanul Ion Popa, Am reținut episodul pentru semnificația sa : cetățeanul Ion Popa — ca milioane de alți cetățeni — este preocupat de actul recensămintului. Vine, cu toată grija, în întîmpinarea lui.La maternitatea din Roman, In noaptea de 4 spre 5 ianuarie, cu 12 minute înainte de ora „0", deci înainte de ceea ce recenzorii au numit ..momentul critic", s-a născut un băiat, Cristmel Bîrgăoanu. Mama e din satul Roșiori (Bacău). Medicul stă pe ginduri... Nu știe foarte exact ce are de făcut. Sigur, copilul va fi înscris în evidențele recensămintului, dar unde ? Aici, la Roman ? La el. în sat ? Pe cine să întrebi la .12 noaptea ? Spre dimineață, medicul Grigore Cociorva pune mina pe telefon și vorbește la Roșiori : „E mai bine. Să știe și cei din satul lui că li s-a mărit comuna cu un om. De recenzat va fi el recenzat undeva..."La hotelul „Ceahlăul" din Piatra Neamț, la ora 8. un ciopor de fete înconjoară vesele pe membrii echipei de recenzori instalați in hol :— Sîntem echipa de volei de la „Penicilina" Iași — spun ele repede — și, uitați-vă, am venit aici pentru un meci, dar ne-am pregătit, să știți, și pentru recensămint cu tot ce trebuie. Ne-am scris de acasă, pe hîrtie, toate datele. Să ne înscrieți în „foaia U. H.“ și în „fișa de control F. 1“... Vedeți că și p-asta o știm ?Ora 7,30, la sediul unei circumscripții din Satu Mare, profesoara 

și din lume, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, de sinceră prietenie, care caracterizează relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian.
★fost salutați de tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de membri ai C.C. al P.C.R. și activiști ai C.C. al P.C.R.A fost prezent Ernesto Mario Bo- lasco, ambasadorul Italiei la București.

cunoaște cit mai multe din realitățile României contemporane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța acestor schimburi, de vizite pentru adîncirea relațiilor de prietenie, româno-ameri- cane. a colaborării dintre România și S.U.A., pentru stimularea contribuției tineretului din cele două țări la promovarea spiritului păcii și destinderii, a colaborării rodnice și egale între popoare, la înfăptuirea aspirațiilor omenirii spre o lume mai dreaptă și mai bună pa planeta noastră.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prieteneașcă.

Florina Pătulea este întîmpinată cu mirare :— Dar, tovarășă Pătulea, sintețl bolnavă, nu trebuia să veniți, vă înlocuiește ca recenzor altcineva...— Mă simt azi mai bine. Dați-ml mapa cu formulare și să pornim !Tot la Satu Mare. • declarație de la recenzoarea Marta Eisikovits. la ora 12: „Locuitorii dau dovadă de o amabilitate. și o solicitudine care ne copleșesc. Se dovedesc bine „înarmați" cu datele necesare și de aceea înregistrările decurg operativ"....Ora 7 și 45 de minute. Liceul „Alexandru Sahia" —sediul Circumscripției nr. 10 de recensămint din sectorul 3 al Capitalei.într-una din clase, tovarășul Matei Chintescu, responsabilul comisiei de recensămint. scria pe tablă ultimele indicații pentru cei peste 80 de... „e- levi" — cadre didactice și alți specialiști, de astă dată recenzori.— Programul nostru de lucru a început de fapt la ora 7 și 15 minute — ne spune responsabilul comisiei de recensămint. Am pregătit mapele pentru cei 89 de recenzori. La ora 7 și 30 de minute, cind au venit la sediu, fiecare a găsit mapa cu bor- derourile de locuințe și populație, cu formularele de înregistrare și toate celelalte documente necesare. între timp am mai făcut și o scurtă recapitulare a modului de lucru, citeva precizări de ultimă oră.Ora 8. Tovarășul Filip Buzian, reprezentantul Comitetului executiv * *1

(Continuare în pag. a V-a)

atit cu prilejul întîlnirilor de la Comitetul Central, cit și al vizitelor de lucru pe care le-a efectuat în numeroase unități constructoare de mașini. Menționez că planul pe 1977 are prevăzută o reducere a cheltuielilor materiale cu 50 lei Ia 1 000 lei producție marfă ; productivitatea muncii pe ansamblul ministerului va crește cu peste 11 la sută, iar beneficiul, indicatorul care exprimă sintetic eficiența economică, are prevăzută, de asemenea, o rată de creștere foarte înaltă fată de prelimină

rile pe anul 1976. în planul'tehnic'al ministerului sint stabilite pentru anul• viitor un număr de faze de asimilare cu circa 20 la sută mai mare ‘decit in anul 1976, complexitatea obiectivelor ce urmează a fi realizate fiind in general mai ridicată decit a celor finalizate pină în prezent. Con- . strucția de mașini urmează să realizeze in producția de serie noi produse, îmbogățindu-și nomenclatorul său cu produse ca : petrolierul de 150 000 tdw, motorul diesel naval de 26 100 C.P., calculatorul de capacitate medie, motoare electrice mari ș.a. De asemenea, ramura noastră își va extinde nomenclatorul bunurilor de larg consum electrice de uz casnic și de folosință îndelungată, venind astfel în întîmpinarea satisfacerii cerințelor crescinde ale populației. (Continuare în pag. a Il-a)



A 2 SClNTEIA — joi 6 ianuarie 1977

. sectorului 3 Comisiei de re- .orului : in circum-. . toți recenzorii au plecai pe itren.
Ceea ce știam, ceea ce 
o să știm și mai bine...Ieri de dimineață, la ora opt. in zeci și zeci de mii de case ușile s-au deschis primitoare pentru cei împuterniciți Să inscrie in evidențe datele care să măsoare noile dimensiuni ale patriei. în jurul meselor, sute de mii de oameni, impreună cu recenzorii au notat in rubrici mărunte cifre, ani. fapte, date personale care zugrăvesc in aceste ore și zile cel mai recent și mai real portret al României, cu adincile mutații sociale petrecute in ultimul deceniu al construcției socialiste. S-au produs, în acest timp, mari transformări în structura populației țării, in modul de viață și in universul profesional al oamenilor, în nivelul de cultură, de instruire. Această amplă investigație socio-demografică se va constitui, în același timp, intr-un instrument de lucru, de mare precizie, pentru determinarea coordonatelor de viitor ale dezvoltării noastre. Vom ști c« potențial demografic are tara, ce resurse de muncă avem și cum pot fi folosite pe ramuri și subramuri industriale, pe unități terltorial-admi- nistrative. Vom ști, de exemplu, cum poate fi mai bine concepută rețeaua școlară și necesarul de manuale, de cadre didactice, vom ști să producem — in strictă conformitate cu structura familiilor și locuințelor noastre și potrivit modului de viață — bunurile de larg consum și de folosință îndelungată, vom ști unde și cum să se dezvolte rețeaua desfacerii mărfurilor, vom ști să proiectăm și să construim mai judicios viitoarele locuințe, viitoarele dotări șocial-culturale... Multe altele, nenumărate sînt cele ce vor rezulta din acest recensămînt și vor ajuta societatea noastră să-și chibzuiască mai bine zestrea și forțele. ★Frapează creșterile. Recenzorilor le apar, la tot pasul, revelațiile dezvoltării. Termenul de comparație : datele recensămîntului trecut (în 1966). Deci un deceniu... în rubricile formularelor actualului recensămînt apar extrem de multe lucruri care acum zece ani n-au fost. Case noi, meserii noi. Străzi întregi care n-au fost. Cartiere intregi. Și orașe.Din statisticile obișnuite știm, de exemplu, că in acest deceniu numărul populației orașelor Deva și Rm. Vilcea s-a dublat....numărul angajaților în industrie s-a dublat in județele Argeș. Buzău, Dîmbovița. Ialomița. Sălaj, iar in județul Olt numărul acesta e de peste trei ori mai mare....în județul Galați trei sferturi din cele 45 000 de apartamente și 90 la sută din cele 9 400 de locuri ale căminelor de nefamiliști construite in anii socialismului sînt opera acestui ultim deceniu....în Maramureș, circa 100 000 de oameni s-au mutat in casă nouă....multe altele știm despre valoarea acestui deceniu. , Recensămîntul va măsura științific dimensiunile lui. Ale deceniului, ale țării, dar și ale vieții fiecăruia dintre noi.Comuna Galda de Jos (Alba). La gospodăria cu nr. 264, intr-o casă

Familia muncitorului Marin Dumitru de din mijloc). Horia Bogdan Gherghel, fiul la întreprinderea „Ascensorul" București răspunde cu bucurie la întrebările recenzorului (fotografia din studentei Mariana și al pilotului Bogdan Gherghel din București, va răspunde personal la întrebări la... stingă), Pitești. Bun venit recenzoarei în casa familiei lui Gheorghe Vintilă (fotografia recensămîntul viitor (fotografia din dreapta) Foto : S. Cristian și E. Dichiseanu

N DIALOG, REPETAT IERI, DE ZECI DE MII DE ORI:

-AM VENIT PENTRU RECENSĂMÎNT
Să creșteți mari, copii!POFTIȚI, VĂ ROG!

Ora 7,30 la circumscripția de recensămint nr. 10 din sectorul 3 al Capitalei. Se fac ultimele pregătiri inaintea declanșării acțiuniinouă (una dintre cele 125 de case noi construite in această comună in ultimii 5 ani), locuiește familia lui Gligor Giorgiu, mecanic la secția de mecanizare a agriculturii din localitate. Multe dintre datele solicitate de învățătoarea Doina Drăghici, acum recenzor, le cunoștea. Copiii cei mari. Adina și Manuela, i-au fost elevi. Cunoaște bine și locuința familiei Giorgiu. Recensămintul decurge ca o discuție gospodărească. Cornelia Giorgiu e neîmpăcată că nu a putut răspunde la o întrebare : nu au avut timp să instaleze baia în casa nouă.Recensămintul actual înregistrează și alte noutăți la Galda de Jos : blocul cu 4 apartamente dat în folosință anul trecut, lingă școala nouă, in centrul comunei. Și un alt bloc, cu 12 apartamente, construit pentru lucrătorii unei unități agricole de stat de pe raza comunei.Nu, la recensămintul de acum zece ani toate acestea nu existau.Radomirești (Olt). Primarul comunei, Ion Ștefan, și-a pregătit datele de recensamint care nu vor figura în formularele cu care se merge acum din casă in casă. Este zestrea nouă, social-culturâlă, a localității care se pregătește să devină oraș : anual au fost ridicate 35—40 de locuințe ; în ’76 s-au construit și dat in folosință un modern dispensar uman și alte două puncte sanitare, o școală cu 4 săli de clasă, o grădiniță și altele. în acest timp, recenzorii adaugă statisticilor primarului datele vieții personale a mii și mii de oameni, adică ale acelora care au devenit beneficiarii noilor dotări ale satului.Galați... Acum citeva zile, la circumscripția cartierului ..Dunărea'* 1, recenzorii. întruniți pentru instructaj, au avut de făcut următoarea cerere:

Reorganizat intr-o nouă concepție pe baza Programului de măsuri a- doptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976, invățămintuî de partid dispune in prezent de toate condițiile pentfu a-și spori contribui ția la educarea politico-ideologică a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, la -dezvoltarea conștiinței lor socialiste. în sprijinul bunei sale desfășurări, pe plan central, a fost editat un bogat material constind din consultații, broșuri, seturi de planșe, alte materiale intuitive.Urmărind felul cum sint valorificate aceste condiții in unități economice din județul Timiș, consemn; m de la bun început o preocupare mai stăruitoare din partea organelor și organizațiilor locale de partid pentru legarea strinsă a invățămintului politico-ideologic de viață, de cerințele practicii. Astfel, la cabinetul județean și la cabinetele municipale pentru activitatea ideologică și politico-edu- cativă Timiș și Lugoj, colectivele pentru problemele propagandei și invățămintului politico-ideologic analizează periodic, in întreprinderi, instituții si școli, modul cum decurge in- vățămintul de paf-tid. stabilesc, de comun acord cu organizațiile de partid respective, măsuri corespunzătoare pentru sporirea eficienței educative a dezbaterilor. Demn de semnalat este și faptul că toate catedrele de științe sociale — atit cele din licee, cit și cele universitare — sprijină activitățile de perfecționare a pregătirii lectorilor și propagandiștilor.Se cuvin subliniate preocupările organizațiilor de partid și propagandiștilor din majoritatea întreprinderilor vizitate de a situa dezbaterile in plină actualitate, de a releva contribuția partidului nostru la îmbogățirea teoriei revoluționare. Iată, de pildă, dezbaterea temei „Revoluția socialistă, calea trecerii ome

— Tovarăși, sigur, nu e nimeni vinovat pentru asta, dar un sector de recensămint e prea mare. Adică... a devenit prea mare. Ieri s-au dat în folosință două noi blocuri. 300 familii. E nevoie să se creeze două noi sectoare...S-a cerut încuviințarea pentru cele două noi sectoare și echipe... încuviințarea a sosit. Azi, recenzorii vizitează cele 300 familii.Brașov... Strada Locomotivei nr. 5 (stradă locuită aproape în întregime de ceferiști). Familia lui Vasile Poe- naru s-a mărit cu încă un membru — micuța Ștefania, născută cu pu

nirii la socialism" desfășurată la organizația de bază turnătorie a întreprinderii mecanice. în conducerea dezbaterii. propagandistul stăruie asupra ideilor din Programul partidului referitoare la revoluția socialistă, care sintetizează /experiența țării noastre și învățăminte evidențiate de experiența altor popoare. Totodată. el solicită cursanților să nu se mărginească la simpla expunere ge

IMifâ® vieți asigură nlănwiui de partid 
prospețime, M educativă, finalitate practică

nerală a unor teze teoretice, ci să a- nalizeze. in lumina lor, desfășurarea procesului revoluționar in România. Sint puse astfel in evidență numeroase rezolvări originale, care au contribuit in mod esențial la victoria revoluției in tara noastră și care s-au înscris ca valoroase contribuții ale P.C.R. la îmbogățirea patrimoniului universal al gindirii și practicii revoluționare. în felul acesta, o dezbatere care părea la prima vedere dificilă devine antrenantă, solicită gindirea cursanților. îi ajută să analizeze. in lumina teoriei marxist-le- niniste. realitățile sociale.Ca un aspect pozitiv al dezbaterilor in numeroase cursuri, reținem preocuparea pentru sporirea eficieu- 

țin înainte de sfîrșitul anului 1976. La oficiul stării civile aflăm că Ștefania este al 8 379-lea născut în cursul anului trecut. Mai aflăm că in 1976 natalitatea în municipiul Brașov a fost cea mai ridicată din ultimii ani, ea fiind cu 652 nou-născuți superioară anului 1975 și cu 2 753 mai mare
De la comisiile de recensămînt ni se comunică:

în prima zi au fost recenzate :

® în CAPITALĂ — 248 296 persoane, 83 407 locuințe, 
29 341 clădiri.

® în JUDEȚUL ALBA — 60 066 persoane, 16 070 lo
cuințe si 15 719 clădiri.

® în MUNICIPIUL GALAȚI — 21 133 persoane, 5 769 
locuințe si 1 285 clădiri.

® 'în 'MUNICIPIUL SATU MARE — 13 886 persoane, 
3 884 locuințe si 1 657 clădiri.

® în MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ — 2 800 de locuințe, 
9 664 de persoane, din care marea majoritate mutate în 
apartamente noi.

© în MUNICIPIUL BRAȘOV — 3 099 clădiri, 16 355 lo
cuințe și 42 434 persoane.

® în MUNICIPIUL ARAD — 3 354 clădiri, 7 154 locuințe 
și 22 835 persoane.

© în MUNICIPIUL PITEȘTI — 15 672 persoane, 4 371 
locuințe și 837 clădiri.

© în ORAȘUL SLATINA — 5 551 de persoane, 557 clă
diri și 1 622 locuințe, ceea ce reprezintă 15 la sută din 
fondul locativ al localității.

• în ORAȘUL VASLUI — 4 820 de persoane, 1 332 de 
locuințe și peste 20 la sută din clădiri.

decît în 1972. Tot aici primim șl o altă informație semnificativă : anul trecut, la acest serviciu s-au înregistrat aproape 4 000 de căsătorii, cu 424 mai mult decît in anul precedent și cu 2 370 mai mult decit în 1972. Luați aceste informații doar ca o notație preliminară la ce va rezulta din statisticile recensămintu- lui...Muntenii de Jos (Vaslui). Sigur, nu putem anticipa datele recensă- mintului. Totuși, din statisticile primăriei știm că în ultimii zece ani au avut loc mutații profunde in viata comunei, in structura socio-profe- 

tei practice a invățămintului, prin abordarea problemelor concrete ale locului de muncă al cursanților. în multe unități, cum sint „Electromotor", I.M.T., întreprinderea ele lacuri și vopsele, întreprinderea de industria linii, membrii comitetului de partid și ai conducerii uzinei se întilncsc sistematic cu propagandiștii, informindu-i asupra felului cum se îndeplinesc sarcinile, asupra priti-

INSEMNARI DINcipalcîor neajunsuri din activitatea practică. Este demn de subliniat că ultimele intilniri de acest gen au avut drept obiectiv informarea largă a propagandiștilor asupra sarcinilor ce revin unităților respective in lumina indicațiilor cuprinse în recentele cu- vintări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. asupra măsurilor și acțiunilor ce se întreprind pentru traducerea lor in viață. Probleme cum ar fi sporirea productivității muncii, reducerea consumurilor, incorporarea in procesul de producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii au concentrat cu prioritate atenția, atit in cadrul a- cestor informări, cit și al dezbaterilor din cursuri. De altfel, chiar in 

slonală a populației... De exemplu : peste 300 de cetățeni și-au construit case noi... în comună trăiesc peste 700 de cetățeni care au devenit muncitori în întreprinderile Vasluiului.Deci, într-un sat. pentru 700 de oameni. recenzorii nu vor mai scrie in formularele lor : țărani, vor scrie : 

muncitori. E important. E foarte important de știut. Nu sînt oare acestea date care pot schimba, structural. caracterul unei societăți ? Nu este acesta însemnul cel mai evident al dinamismului nostru economic și social ?La ora cînd încheiem acest reportaj, recenzorii sînt încă la datorie. A- vem de la ei o primă imagine a a- cestei ample acțiuni in care este antrenată infreaga noastră populație și care constituie încă un prilej pentru o constatare tonică privitoare la forța de progres a societății noastre socialiste.

alegerea temelor din programele de studiu, organizațiile de partid s-au orientat, in genere, mai ales spre a- celea care sînt potrivite cu specificul activității lor și care le oferă largi posibilități de abordare a sarcinilor majore care revin colectivului respectiv. Astfel, numeroase cursuri din uzine și-au ales. între temele de studiu, productivitatea muncii în industrie și căile creșterii

JUDEȚUL TIMIȘei, Directivele Congresului al XI-lea cu privire la reducerea cheltuielilor de producție etc. Evident că o asemenea raportare la concret, la aspectele practice ale activității din fiecare loc de muncă sporește forța de inriurire și mobilizare a dezbaterilor.Problematica complexă prevăzută pentru fiecare dezbatere, ponderea importantă a aspectelor teoretice, existența unui bogat material intuitiv impun o temeinică pregătire metodică a fiecărui propagandist, înarmarea lui cu cele mai adecvate metode pentru explicarea limpede a ideilor. Problema este cu atit mai stringentă, cu cit deficiențele de ordin metodic se răsfring asupra con

Marți, 4 ianuarie, ora 12.30, începea la maternitatea spitalului „23 August" din Capitală ziua — și noaptea — de gardă a medicului Adrian Onoriu Co- man.Acum, in dimineața primei zile a recensă- mintului, face „bilanțul" :— Toti cei zece copii născuți în noaptea de 4 spre 5 ianuarie sînt sănătoși. La a- ceastă oră, eu personal nu știu decit numele mamelor, și ele fericite, sănătoase : Polina Radu, strungăriță la „Electromagnetica", are o fetiță născută in 4 ianuarie la ora 13.30 ; Paula Mateescu, vin-
întrebare la... — în urma con- simțămîntului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți.La oficiul stării civile al sectorului 3 din București s-a întemeiat o nouă familie. Subinginerul Ion Dinu, de la întreprinderea de prefabricate „Progresul", s-a căsătorit cu tinăra învățătoare Gherghina Ivașcu, de la Școala generală nr. 12 din Pitești. Au urmat felicitările și îmbrățișările părinților, rudelor, prietenilor. Tradiționala fotografie. Le-am adăugat și

Recensămintul — adică înregistrarea de către recenzori a datelor cu privire Ia populație și locuințe — a început ieri, 5 ianuarie, la ora 8 dimineața, uimind să dureze pină la 12 ianuarie. în tot acest interval de 8 zile, firește, vor avea loc nașteri, căsătorii, schimbări de domiciliu ș.a.m.d. Dar pentru că la recensămint nu trebuie să se consemneze decît situația existentă in noaptea de 4 spre 5 ianuarie la ora zero — moment denumit conventional „momentul critic al recensăminlului" — toate schimbările survenite in situația unei persoane intre acest moment și data cind se vor face efectiv înregistrările nu se iau în considerație. Numai respectindu-se cu strictețe această regulă prevăzută în metodologia de înregistrare se pot evita orice omisiuni, ca și consemnarea de două ori a unor informații și date.
Cind te afli în vizită laSintem în blocul nr. 15 B, monumentala clădire care deschide perspectiva noului Pantelimon. unul din frumoasele blocuri date cu citeva zile în urmă in folosință. Unii locatari s-au mutat, alții urmează să sosească. La ora 9.30, in holul de la etajul I recenzorul Gheorghe Moșneanu, profesor la Școala profesională nr. 9, își ia rămas bun de la unul dintre noii locatari, Marin Dumitru, muncitor la întreprinderea „Ascensorul", amintindu-i : 

zătoare la I.C.L. „Materna", tot o fetită ; Florentina Matala. matematician la „Danubiana", are încă un băiat. Cu puțin timp înainte de ora 0 — mai exact la ora 21 — vine pe lume și băiatul Nicu- linei Popa, o tînără o- peratoare în virstă de 22 de ani de la I.M.E.B. Un voinic de 4 kg care s-a grăbit, și a prins ca și ceilalți... trenul recensă- mintului.în „intîrziere" nu a fost decit mai tînărul său concetățean — fiul Ioanei Burtea, care s-a născut în ziua de 5 ianuarie la ora 3 și jumătate dimineața.P.S. La biroul de
pe ale noastre, după care am reținut citeva clipe tinăra pereche :— Unde veți locui ?— Avem casă nouă, la bloc — ne spune soțul — în Șoseaua Pan- telimon 358—362. ap. 75.— Dar mîine dimineață plecăm la fosta mea casă, la părinți, în comuna Oarja din județul Argeș — ne spune soția. Mă așteaptă... recenzorii. Paradoxal, plec căsătorită, dar acolo voi fi înregistrată ca necăsătorită. Dar nu mă necăjesc prea mult, pen

— Nu uitați, dacă tovarășa Ioana Pirvu și cei doi copii care se află acum la dumneavoastră nu vor putea fi pină în 12 ianuarie acasă, la Periș, soțul tovarășei să fie pregătit pentru a da toate răspunsurile necesare.La rindul nostru il întrebăm pe recenzor care sint impresiile dinsului pină la acea oră :— Din vizitele de pină acum, totul decurge normal. Așa cum ne-am înțeles ieri și alaltăieri, toți cetă-Intr-adevăr, conform metodologiei și instrucțiunilor stabilite de Comisia centrală pentru recensămintul populației și al locuințelor, fiecare persoană din gospodărie va fi recenzată la domiciliu. în cazul in care o persoană, din diferite motive, nu va fi prezentă la domiciliu în perioada 5—12 ianuarie, altă persoană din gospodărie, împuternicitul sau președintele comitetului asociației de locatari, vecinii etc. urmează să furnizeze recenzorilor răspunsurile la întrebări, așa cum reies din documentele pe care Ie au la dispoziție.
Mihai CARANFIL, Dumitru TIRCOB, Florin CIOBANESCU și corespondenții județeni ai „Scinteii"

ținutului, diminuînd considerabil eficiența invățămintului. Iată in acest sens citeva constatări semnificative....întreprinderea mecanică, organizația de bază de la serviciul concepție. Se dezbate tema „Cunoașterea și aplicarea neabătută a prevederilor statutului — condiție esepțială a îndeplinirii liniei politice a partidului". După epuizarea intervențiilor ne-am dat seama că toți cursanțil 

veniseră bine pregătiți. Dovada : mai mult de jumătate au luat cuvintul, dezVoltind intervenții substanțiale. Totuși, discuția a avut un caracter monoton, iar cauza rezidă, in primul rind. in deficiențe de ordin metodic. Propagandistul a făcut mai întii o expunere de circa 30 de minute. După aceea, i-a invitat pe cursanți să se inscrie la cuvint. dar fără a orienta cit de cit discuția. A rezultat astfel o suită de intervenții, fără nici o legătură intre ele și repetind, de fapt, ceea ce fusese spus de către propagandist. Este cit se poate de clar că propagandistul nu și-a înțeles în mod judicios rolul : acela de a călăuzi discuțiile și nu de a „repartiza" problemele, de a interveni și a sublinia 

înregistrare a noilor născuți afn avut Satisfacția de a-i adresa unuia dintre fericiții tați — Ilie Ababei, lăcătuș mecanic la I.C.M.E. — tradiționala urare : „Să vă trăiască micuța Liliana, să vă bucurați de ea. să fiți cu toții sănătoși". A- ceeași urare o adresăm și celorlalți fericiți părinți din toată tara, ai căror copii născuți în noaptea de 4 spre 5 fie că au prins, fie că nu au prins... trenul re- censămintului. Să fie sănătoși, să crească mari, să învețe bine, iar la viitorul recensămînt să facă declarații... personale !
ieșirea de Ia starea civilătru că și soțul meu va fi inregistrat de re- cenzori tot necăsătorit în această după-a- miază. Și chiar la noi acasă, aici, in București.în aceeași situație, ne spune Ion Neagu, șeful oficiului stării civile, se află și ceilalți tineri căsătoriți astăzi : Costin și Gabriela Catargiu, Gheor- ghe și Ioana Căliap, Rodian și Angela Cioară. Spre deosebire de cele 14 familii, mai grăbite, căsătorite cu o zi înainte — în 4 ianuarie.

prieteni...tenii au fost acasă, primindu-ne cu răspunsurile pregătite. N-am avut situații deosebite. Poate cel mult aceasta din urmă.— Despre ce este vorba ?— La familia Dumitru a venit cu citeva zile în urmă altă familie prietenă din Periș. Unul din cei doi copii ai oaspeților, Adrian, s-a Îmbolnăvit de pojar. Așa că mama și copiii n-au mai putut pleca. în a- ceastă situație urmează să se procedeze așa cum le-am indicat.

aspectele esențiale șl nu de a face o expunere, de a pune probleme în discuție, pentru a contribui nu numai la asimilarea unor cunoștințe, ci și la dezvoltarea gindirii, a capacității de interpretare a cursanților..Pornind de la deficiențele constatate in pregătirea metodică a propagandiștilor, cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico- educativă și-a propus să organizeze schimburi de experiență complexe între propagandiști pe forme de în- vățâmint. Astfel, pentru propagandiștii de la cursurile „Probleme ale materialismului dialectic și istoric și ale rolului științei și tehnicii in progresul multilateral al țării" — curs care ridică mai multe probleme de specialitate — urmează să se organizeze o dezbatere model, condusă de un lector al comitetului județean, apoi o lecție model. Acțiuni similare se vor organiza și pentru propagandiștii celorlalte cursuri. Se urmărește, astfel, nu numai o îmbogățire a cunoștințelor metodice, ci și deprinderea propagandiștilor de a aplica efectiv aceste cunoștințe in procesul de în- vățămînt. Este de dorit totodată ca la punctele de informare și documentare să se organizeze mai multe consultații și dezbateri pe problemele cuprinse in Programul partidului, in celelalte documente de partid care reprezintă principalul material de studiu.Sint aspecte importante care, alături de preocuparea consecventă pentru a asigura conținutului invățămin- tului un caracter actual și concret, vor determina, desigur, îmbunătățirea sensibilă a activității propagandistice, creșterea capacității sale formative.
Paul DOBRESCU
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I
Nu de mult, in ferma zootehni- | 
că a C.A.P. Stanislău (Satu 
Mare) s-a petrecut un eveni-

I
ment de „zile mari" : Joițica, o I 
vacă din rasa Săltată româneas
că, după a treia lactatie, a năs
cut doi vitei și o vițelușă, a că- ‘ 
ror greutate era atit de mică

. (unul din vitei avea doar ÎS kg, | I in loc de 30—35 kg cit trebuie 
Isă cîntărească în mod normal 

un vifel nou-născut) incit unii | 
le-au pronosticat un grabnic

I
sfirșit. îngrijitorul Martin Speth, l 
șeful fermei zootehnice, tehni
cianul Francisc Foriș și medicul 
Vasile Bojan, șeful circumscrip- | 
ției veterinare, au făcut tot ce 
era posibil pentru ca cei trei t 

| viței plăpinzi să supraviețuias- 
Ică. Acum, după 40 de zile de I 

la naștere, ei au atins o greu- I 
tate normală (fiecare cite 50 kg) 
și nu se mai deosebesc cu nimic .

I
de „colegii“ de generație. ■ I
Tatăl 1
iși „apara" 
feciorul...Mare bal mare la căminul Icultural din Micești. comuna |■ Tureni, județul Cluj. TineriiIs-au întrecut la dans, dar unii ■ s-au întrecut cu băutura și la j sfirșit s-a încins o încăierare I ca-n filme. Protagoniști, cîțiva | tineri, printre care și Gligor
ICiortea. Simțind G. C. că-i slă- I besc puterile, a dat fuga acasă |
Iși a cerut ajutor. — Tată, hai I să ne batem cu niște băieți ! în I loc să-și potolească feciorul, ta- ’ tăi, Gavrilă Ciortea, s-a inarmat .
I degrabă cu un briceag mare și, ajuns în sală, s-a năpustit asu- | pra tînărului Daniel Blaga, că- |l ruia i-a implîntat briceagul de • mai multe ori în abdomen. Apoi
!a început să dea cu cuțitul și în I Vasile Crișan, student. Iată mo- j dul jalnic in care un tată, aflat și el sub influența alcoolului, ‘ își „apără" feciorul. A fost re-
I ținut pe loc și învinuit pentru I tentativă de crimă, urtnînd a fi I judecat de instanță.

„Turnirul 
epigramei"

Anul trecut, pe 5 decembrie, 
comitetul sindicatului de la în
treprinderea de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila a orga
nizat — se pare că pentru pri
ma dată in țară — un concurs 
de epigrame prin poștă. Mani
festarea, numită „Turnirul epi
gramei", s-a bucurat de un suc
ces deosebit. Dovadă miile de 
scrisori al căror conținut iși 
arunca săgețile asupra lenei — 
tema concursului. După „turnir", 
ciștigătorii au primit diferite 
premii și diplome. Nu toți — 
doar unii. De ce ? Pentru că 
alții au uitat să-și treacă, ală
turi de nume, motoul din con
curs și chiar.,, adresele ! Motiv 
pentru care sintem rugați să-i 
intrebăm pe Olimpia Răducan, 
Traian Sterescu și P. Popescu- 
Pop : Voi, deși biruitori./ Sin- 
teți încă trăitori ? / Dacă da. 
spunefi și unde / Ce străduță vă 
ascunde ?

Amintiri...
| incomplete„Fiind în concediu — ne scrie 9 I. Doina din București, str. Burdujeni nr. 1 — am vizitat, I în aceste zile de iarnă, casele ! memoriale ale marilor noștri | scriitori Mihai Eminescu din j Ipotești, Ion Creangă din Humu- lești, Mihail Sadoveanu din a- • Ipropiere de Tg. Neamț, Liviu * Rebreanu din comuna care îi » poartă numele (județul Bistrița- J Năsăud). Dacă pentru modul in
Icare aceste case sint întreținute, ■ pentru strădania organizatorilor | de a reda cit mai fidel atmosfe- |
Ira de muncă și viață a clasici- | lor noștri am numai cuvinte de laudă, regret că vizitatorul nu .
I poate cumpăra din aceste locuri, I ca amintire de la fata locului, j nici o carte din operele respec- | tivilor scriitori. Făcînd aceastăobservație, cred că forurile locale de cultură ar putea să rețină, ca o propunere, înființarea unor mici standuri pe lingă fiecare casă memorials. Zecile de mii de turiști nu ar avea decît de cîștigat.I
I

„Cadou" 
de nuntă I

Os-La cantina din cartierul 
troveni a întreprinderii județe
ne de constructii-montaje Rm. 
Vilcea a fost organizată o nun
tă. Mare petrecere și bucurie 
pentru miri și nuntași, puzde
rie de cintece. flori și urări de 
viată lungă tinerei familii. Nu
mai Ion Georgescu, responsabi
lul cantinei, aștepta să se în
cheie petrecerea mai repede. 
Motivul ? Ardea de nerăbdare 
să afle cam ce „cadou" li 
mine după nuntă. Și. la 
I. G. avea motive să-și 
miinile de bucurie. Drept
dou" i-au rămas 600 de sarma
le dolofane pe care le-a servit 
a doua zi muncitorilor. Dar nu 
pe gratis, se înțelege. Tocmai 
cind făcea numărătoarea bani
lor, 
cam 
cite 
tec,

ră~ 
ziuă, 
frece 
,.ca-

I

un lucrător de miliție i-a 
încurcat socotelile. $i. după 
se pare, o să iasă cu cin- 
mai ceva ca la nuntă.Rubrică realizată de

Gheorghe GRAURE cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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ÎN INSTITUTELE DE PROIECTARE, PE ȘANTIERESe acționează consecvent pentru reducerea costurilor și a consumurilor de materiale la toate lucrările de investițiiInițiată de secretarul general al partidului la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din septembrie 1976, ampia acțiune de reducere a cheltuielilor de investiții și a consumurilor de materiale de construcții și-a demonstrat cu pregnanță — la Institutul de proiectări pentru laminoare „IPROLAM" din Capitală, ca pretutindeni, de altfel — eficiența economică imediată ji în perspectivă. Ca urmare a reexaminării exigente a proiectelor de execuție elaborate de către colectivul acestui institut au fost adoptate numeroase soluții .constructive noi, mai simple și mai raționale, bazate pe materiale ușoare și ieftine, ceea ce a permis — numai într-o primă etapă — o reducere substanțială a volumului de construcții-montaj și a consumurilor de materiale la obiectivele de investiții.în lumina sarcinilor și indicațiilor cuprinzătoare, accentuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie și la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 27—28 decembrie 1976, acțiunea de reducere a cheltuielilor de investiții, a consumurilor de materiale trebuie continuată și adîncită, constituind un proces temeinic organizat și permanent de îmbunătățire radicală a activității din domeniul proiectării și realizării construcțiilor industriale. Calitatea proiectelor depinde nemijlocit de conținutul activității de proiectare, iar promovarea hotărită și generalizarea unor soluții constructive moderne, ieftine, cu eficiență sporită impun o restructurare fundamentală a întregii concepții în sectorul de construcții-montaj.Ce concluzii s-au desprins pînă acum din analizele efectuate, care sint măsurile aplicate pentru creșterea susținută a eficienței muncii de proiectare, cum trebuie acționat în continuare în acest domeniu — iată tema discuției purtate cu cadre de conducere de la „IPROLAM". La discuție au participat ing. Aurel Văzdăuțeanu, directorul institutului, ing. Gheorghe Popescu, director tehnic. ing. Ion Măgui, secretarul organizației de partid, și ing. Ion Popescu, șeful compartimentului C.T.I.Ing. Aurel Văzdăuțeanu: Sinteti- zînd direcțiile de acțiune abordate în perioada care a trecut de la consfătuirea cu proiectanții și constructorii, trebuie să arăt că chintesența preocupărilor noastre a constat în imprimarea unui stil de muncă novator, modern și curajos în proiectare. Cu alte cuvinte, sarcina numărul unu asupra căreia ne-am concentrat atenția este legată de combaterea hotărîtă a spiritului rutinier și comodității in gîndire. adică a acelor neajunsuri care au grevat asupra nivelului calitativ și eficientei unor proiecte, generînd supradimensionări, risipă de materiale și costuri nejustificate ale unor lucrări. în acest scop am trecut la reexaminarea în cadrul unor largi colective de specialiști a proiectelor întocmite inițial; s-a făcut permanent comparația cu proiectele și realizările de virf pe plan național și mondial; a fost consultată, totodată, o vastă literatură de specialitate și toate noile soluții constructive au fost elaborate strict in funcție de e- lementele oferite de situația concretă de pe șantiere; de asemenea, costul, condițiile de aplicare a fiecărei noi soluții constructive, precum și ma-

Roade ale unei gîndiri inovatoare, 
ale unui nou stil de muncă

terialele ce vor fi folosite au fost amplu cercetate și, dintre diferite variante propuse, a fost întotdeauna aleasă cea care indica eficiența e- conomică cea mai ridicată.Așa am procedat la soluționarea problemelor cu care am fost și sîntem confruntați: eliminarea sistemelor de fundații, de închidere exterioară și a acoperișurilor grele, mari consumatoare de oțel și ciment; dimensionarea cu exactitate a spațiilor productive; limitarea lucrărilor de construcții, a clădirilor și utilităților la strictul necesar; înlocuirea podurilor rulante prin soluții și mijloace de transport mai convenabile și multe altele. Rezultatele obținute de institutul nostru în prima etapă confirmă pe deplin justețea și caracterul realist al sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului : cheltuielile de investiții au fost reduse cu circa 850 milioane lei, iar economiile la principalele materiale de construcții se ridică la aproape 40 000 tone de ciment, 9 000 tone de oțel-beton, 3 500 tone de profile metalice și 5 000 tone de tablă.Ing. Ion Măgui: Ca să determinăm o transformare majoră în optica și modul de lucru ale proiectanților am considerat necesar să conferim 

acțiunii de reducere a consumurilor materiale și a cheltuielilor de investiții un caracter de masă. Fiecare lucrător a contribuit activ la analiza critică la care a fost supus „fluxul tehnologic" al proiectării — analiză desfășurată sub îndrumarea directă a conducerii institutului și organizației de partid — și, în funcție de concluziile desprinse, și-a spus cuvîntul la adoptarea unui program de măsuri complex, care privește îmbunătățirea tuturor laturilor activității institutului nostru, din momentul lansării temelor de proiectare și pînă la avizarea documentațiilor în consiliul tehnico-științific.
— Trecînd în revistă diferitele ac

țiuni întreprinse pînă acum, care 
anume reține în mod deosebit aten
ția prin efectele ei evidente?Ing. Gheorghe Popescu: In primul rînd, trebuie relevată deplasarea proiectării spre șantiere, acolo unde se construiesc de fapt noile investiții. într-o măsură hotărîtoare, reducerile și îmbunătățirile aduse In proiecte — și mă refer, îndeosebi, la cele pentru noile capacități de la întreprinderile „Laromet" din București. „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii, de țevi din Roman. Combinatul de oteluri speciale din Tîrgo- 

viște, Combinatul siderurgic Hunedoara ș.a. — sînt rezultatul conlucrării nemijlocite cu constructorii și beneficiarii de investiții. în cazul combinatelor de la Galați și Tirgo- viște, nu o dată constructorii au fost cei care au făcut propuneri suplimentare pentru reducerea costurilor unor lucrări.Ing. Ion Popescu: Rezultatele pozitive ale colaborării, direct pe șantiere, a proiectanților cu ceilalți factori din investiții, ne-au determinat să acționăm decis pentru permanentizarea acestui mod de lucru și ex

tinderea ariei de conlucrare. La ora actuală, o serie de colective de specialiști din institut sînt prezente pe marile platforme metalurgice, unde exercită un control riguros asupra modului de aplicare a prevederilor din proiecte, asigură asistența tehnică necesară pe parcursul execuției lucrărilor și, acum, în această perioadă atît de „bogată" în puneri în funcțiune, supraveghează îndeaproape desfășurarea montajului tehnologic, a probelor de verificare a utilajelor și reglajelor de Ia echipamentele electrice aferente noilor instalații. Avantajele sînt evidente: deși acțiunea de reducere a consumurilor de materiale a absorbit o bună parte din forțele constructorilor, datorită însă conlucrării permanente cu proiectanții, pe platforma Combinatului siderurgic Galați lucrările s-au derulat în ritm rapid și stadiile fizice prevăzute au fost atinse cu punctualitate.— Pe parcursul acțiunii de redu
cere a consumurilor de materiale au 
fost, desigur, intimpinate și o serie 
de dificultăți. Ce măsuri se cer luate, 
în continuare, pentru depășirea aces
tora și reușita deplină a acțiunii ?Ing. Aurel Văzdăuțeanu: în primul rînd, este necesar ca producătorii de 

materiale să nc pună cu promptitudine Ia dispoziție intreaga gamă de elemente de construcții și materiale ușoare și ieftine promise. în prezent, există o necorelare între ritmul de proiectare, de elaborare a noilor soluții și cel de fabricație și livrare pe șantiere a materialelor noi, ușoare, cu caracteristici superioare. De pildă, la lucrările de investiții din anul 1977, proiectate de noi, este prevăzută folosirea a 1 400 luminatoare de tip PAS, pentru hale industriale. Or, întreprinderea specializată, este vorba de „Izolatorul" din București, nu produce decît două luminatoare pe săptămînă, adică circa 100 de bucăți anual.Ing. Ion Popescu: De mare importanță este și problema definitivării cit mai rapide a noilor normative pentru sectorul de construcții-montaj. Lipsa unor reglementări clare, în acest sens, duce inevitabil la încetinirea ritmului de proiectare a noilor capacități de investiții. Este vorba, mai ales, de dimensionarea spațiilor de depozitare, a numărului de macarale, de mijloace de ridicare și transport, de mașini-unelte și u- tilaje pentru întreținere și reparații — chestiuni asupra cărora, de multe ori, am avut lungi discuții cu unii beneficiari, care nu renunță la tendințele de supradimensionare și supradotare, atitudine ce nu o putem admite în cadrul acțiunii privind creșterea substanțială a eficienței activității de investiții.Evident, participanții la discuție au ținut să precizeze că rezultatele obținute pînă acum nu epuizează rezervele existente, că întregul colectiv al institutului va acționa în continuare —> în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 27—28 decembrie 1976 — pentru a găsi noi soluții și posibilități de reducere a costului lucrărilor 1 de construcții- montaj, a consumurilor de materiale la obiectivele de investiții și se va ocupa stăruitor, împreună cu constructorii și beneficiarii de investiții, de aplicarea lor în practică.

teriale ; să se facă comparații (sub aspectul consumurilor) nu atît cu propriile rezultate, ci cu cele mai . bune realizări obținute pe plan mondial. Fără să exagerez, cred că se poate spune că, la ora actuală, reducerea consumurilor materiale și de manoperă, conjugată cu ridicarea performanțelor tehnico-economice a mașinilor și utilajelor constituie problema vitală a construcțiilor de mașini. Un calcul arată că reducînd cu numai 1 la sută consumul de laminate, în acest an putem obține o economie netă de circa 30 000 tone de metal, cantitate suficientă pentru fabricarea a 20 000 tractoare sau 30 000 autoturisme.Tocmai avînd în vedere importanța pe care o are reducerea cheltuielilor materiale pentru creșterea eficienței și competitivității, am repartizat pe județe cadrele de conducere din minister, centrale și institute cu sarcina de a participa efectiv. în întreprinderi, la elaborarea măsurilor concrete și de a urmări finalizarea lor neîntîrziată. Pe întreg parcursul anului, în întreprinderi se va desfășura o amplă acțiune pentru reducerea consumurilor materiale și de reproiectare a produselor. Acțiunea vizează un cîmp larg de măsuri atît cu caracter organizatoric, cît și de gospodărire a materialelor, ca : debitarea centralizată, elaborarea planurilor de croire optimizată, raționalizarea folosirii deșeurilor de debitare ce nu pot fi evitate, îmbunătățirea aprovizionării — livrării la lungimi fixe și toleranțe negative, perfecționarea metodelor de control preventiv. Alte măsuri se referă la introducerea și extinderea tehnologiilor de turnare și forjare de precizie, aplicarea procedeelor de extrudere și formare la rece, reducerea rebuturilor în sectoarele calde ș.a.
— Industria construcțiilor de 

mașini a realizat in anul trecut 
doar circa 65 la sută din sporul 
de producție pe seama creșterii 
productivității muncii. In elabo
rarea planului pe acest an s-au 
avut în vedere importantele 
rezerve nevalorificate de creș
tere a productivității muncii ?— Prin Legea planului pe 1977 se subliniază obligația conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor de a lua măsuri pentru a asigura un înalt ritm de creștere a productivității muncii și de a realiza cel puțin 80 la sută din sporul producției pe seama productivității. în acest sens, ținind seama de rezervele care

Cristian ANTONESCU

ÎN „CONTUL" ECONOMIILOR
MARAMUREȘ : 33 531 tone ciment • Peste 4 000 

tone oțel-beton • 4 320 tone laminate și alte ma
teriale.Noile obiective, mai bine dimensionate, mai Ieftine, realizate în timp cît mai scurt — sub acest imperativ se acționează și în județul Maramureș pentru reducerea cheltuielilor de investiții. Specialiștii ce lucrează în proiectare, în construcții și cei din unitățile beneficiare au formulat peste 200 de propuneri. stabilind soluții de reducere cu 27 303 mp a suprafeței construite prevăzute inițial. Prin redimensionarea a 55 de obiective noi au rezultat reduceri de fonduri în valoare de 423 milioane lei la lucrările de construcții-montaj. Totodată, prin măsurile întreprinse vor fi economisite, pe ansamblul județului, 33 531 tone ciment, peste 4 000 tone oțel-beton, 4 320 tone laminate și alte materiale, cantități din care se pot realiza 5 000 de apartamente.

ARGEȘ : 70 460 tone ciment • 5 700 tone oțel- 
beton • 900 tone profile metalice • 500 tone tablă.Analizele și studiile întreprinse de colectivele alcătuite din proiectanți, constructori și beneficiari la un număr de 350

obiective industriale, agrozootehnice și social-culturale aflate în curs de execuție pe șantierele județului Argeș au evidențiat posibilități de reducere a cheltuielilor de construcții-montaj, în medie, cu 30,3 la sută din valoarea lor prevăzută inițial. Astfel, redimensionarea clădirilor menite să adăpostească noile capacități de producție, micșorarea grosimii sau chiar eliminarea anumitor pereți interiori despărțitori, extinderea utilizării unor înlocuitori mai ieftini, adoptarea de soluții moderne de închidere și acoperire a halelor și alte asemenea măsuri vor crea premisele necesare economisirii a 70 460 tone ciment. 5 700 tone oțel-beton, 900 tone profile metalice, 500 tone tablă și a altor importante cantități de materiale. în cadrul lucrărilor de dezvoltare a secțiilor de forjă și matrițerie ale întreprinderii de autoturisme din Pitești, spre exemplu, înlocuirea acoperișurilor din chesoane pe grinzi de beton cu elemente mai ușoare va contribui Ia diminuarea volumului de construcții-montaj cu 43 la sută. Reduceri cu cite 32—38 la sută ale valorii lucrărilor de construcții-montaj au fost înregistrate și la Trustul petrolului, Combinatul de articole tehnice din cauciuc de la Pitești, întreprinderea „Electro-Argeș" din Curtea de Argeș, întreprinderea minieră din Cîmpulung și altele.

MUREȘ : 24 000 tone ciment • 2 650 tone oțel- 
beton ® 3 260 tone profile metalice și alte materiale.în județul Mureș se acționează susținut în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului date la consfătuirea de lucru consacrată activității în domeniul proiectării și construcțiilor industriale, din luna septembrie 1976, privind diminuarea costului investițiilor. Analizarea pînă în prezent a 165 documentații tehnice ale unor obiective industriale, agrozootehnice și social-culturale cu care se va îmbogăți în anii actualului cincinal județul a permis depistarea unor însemnate rezerve. La turnătoriile de fontă și oțel ale întreprinderii metalurgice „Republica" din Reghin, de pildă, prin reanalizarea spațiilor de producție, redimensionarea locurilor de acces, a magaziilor și a altor obiective s-a reușit reducerea suprafețelor inițial proiectate , cu 5 300 mp. Au fost adoptate, de asemenea, soluții mai economicoase în ceea ce privește rezistența materialelor. Ca urmare, volumul investițiilor la aceste lucrări va fi redus cu circa 40 milioane lei. însemnate resurse au fost identificate și la unele investiții din agricultură. Pe ansamblul județului, cheltuielile de investiții la obiectivele supuse analizei vor fi reduse cu o sumă echivalentă cu costul a circa 6 000 apartamente. Vor fi destinate altor lucrări, între altele, 24 000 tone ciment, 2 650 tone oțel-beton, 3 260 tone profile metalice și alta materiale.

Prezentăm, în imaginile de mai sus, cî- teva din creațiile recente ale proiectanți- lor și cercetătorilor noștri în scopul raționalizării investițiilor, reducerii consumurilor de materiale de construcții. în fotografia nr. 1 : Un nou tip de acoperiș compus din elemente curbate din beton comprimat și cu benzi de mase plastice, armat cu fibre de sticlă. Avantajele economice ? Prin folosirea noului tip de a- coperiș, față de solu-

ția clasică, se obține o reducere a greutății totale cu 57 la sută, a consumului de oțel cu 39 la sută, de ciment cu 58 Ia sută și de manoperă cu 16 la sută, în fotografia nr. 2 înfățișăm macheta unei școli cu 16 clase, sală de gimnastică și grădiniță de copii. Comparativ cu variantele de pînă acum, noua construcție asigură micșorarea simțitoare a consumurilor : cu 40 la sută la metal și ciment, cu 37,8 la sută

la manopera de montaj, costul investiției diminuindu-se cu 33 la sută. în fotografia nr. 3 : macheta unui nou tip de hală industrială, în cadrul căreia se înregistrează următoarele economii : oțel 53,3 Ia sută, ciment 47 la sută, realizîndu-se în acest fel o scădere a greutății totale a halei, față de soluțiile clasice, cu 44 la sută, costul investiției fiind mai redus cu 35 la sută. Foto : Ion Lazăr

în industria construcțiilor de mașini9 9
(Urmare din pag. I) există în întreprinderi, de necesitatea obiectivă de ridicare contirfuă a productivității muncii, sarcinile de plan pe 1977, în acest domeniu, sînt mobilizatoare : ritmul de creștere a productivității muncii este de 11 la sută, fiind superior mediei pe economie.

— Chiar în aceste condiții, 
considerați că prevederile re
flectă întregul potențial de spo
rire a productivității muncii in 
ramura construcțiilor de ma
șini ? •— în domeniul creșterii productivității muncii trebuie să fie valorificate în permanență noi și noi resurse — organizatorice, tehnologice, de creștere a calificării, de mecanizare și automatizare. Conducerea partidului a subliniat în mod repetat că sarcinile din acest cincinal privind creșterea productivității muncii trebuie considerate minime, că în fiecare unitate și ramură industrială trebuie să se acționeze stăruitor pentru depășirea lor. Pornind de la aceste exigente, începînd din acest an, de fapt chiar din aceste-zile, în toate întreprinderile constructoare de mașini — ca de altfel în întreaga economie — se desfășoară o amplă acțiune pentru majorarea suplimentară a productivității muncii, acțiune legată și de sarcinile viitoare privind reducerea săptămînii de lucru. Pentru a înțelege mai bine cît este de important pentru noi, pentru intreaga economie să sporim productivitatea voi aminti că un singur procent de creștere suplimentară a productivității muncii echivalează în 1977, în ramura noastră, cu un plus net de producție de circa 1,5 miliarde lei, adică tot atît cît realizează în- tr-un întreg an trei unități de talia întreprinderii de strunguri din Tîr- goviște.Deci este vorba de producția a trei întreprinderi, fără investiții, așa ar putea fi redate sugestiv eforturile constructorilor de mașini pentru sporirea suplimentară cu un singur procent a productivității muncii. Sînt convins însă că în întreprinderi vor fi găsite resurse pentru majorarea suplimentară a productivității muncii cu mai multe procente.

— Practic, ce măsuri se în
treprind pentru majorarea su
plimentară a productivității 
muncii ?— în prezent, la nivelul ministerului, în fiecare centrală industrială și întreprindere în parte s-au constituit colective largi, formate din ingineri. economiști, muncitori fruntași, care au sarcina de a analiza în fiecare secție și atelier, la fiecare loc 

de muncă în parte, eficienta cu care sint utilizate mașinile, utilajele și forța de muncă. Pe baza acestor a- nalize vor fi stabilite măsurile care să ducă la creșterea suplimentară a productivității muncii și deci la reducerea consumului specific de manoperă pe produs, printr-o folosire mai judicioasă a potențialului tehnic și uman de care dispunem. O atenție deosebită acordăm în cadrul acestei acțiuni mecanizării și automatizării proceselor de producție — în scopul reducerii muncii manuale, care în unele întreprinderi este încă mare — și îmbunătățirilor tehnologice, în așa fel ca pe ansamblul ministerului 70—80 la sută din majorarea suplimentară a productivității muncii să se asigure pe aceste căi.Concomitent, vor fi luate măsuri pentru raționalizarea consumului de muncă în fiecare întreprindere și centrală, stabilindu-se un raport corespunzător cerințelor actuale între personalul productiv și indirect productiv. Precizez că pe baza acestor măsuri se va asigura o reducere între 10—20 la sută la unele categorii de personal auxiliar, indirect productiv, care va fi calificat și repartizat în activitatea direct productivă.Acțiunea care se desfășoară în prezent în întreprinderi și centrale, pentru majorarea suplimentară a productivității muncii, va fi finalizată în cel mai scurt timp, în așa fel ca pînă la 1 martie 1977 să se poată completa și întregi măsurile de creștere a productivității muncii pe ansamblul ministerului.îmi exprim convingerea că acțiunea de majorare suplimentară a productivității muncii va mobiliza consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, va determina o amplă mobilizare de forțe pentru ca fiecare colectiv să-și sporească randamentul muncii, să folosească cît mai chibzuit timpul productiv. Finalizarea cu bune rezultate a acțiunii de majorare suplimentară a productivității muncii depinde de modul în care intervin conducerile de întreprinderi și centrale, de conștiinciozitatea și seriozitatea cu care înțelege fiecare colectiv, fiecare lucrător să-și facă datoria. Sînt convins că și de această dată constructorii de mașini se vor situa la înălțimea sarcinilor ce le revin și vor putea raporta la sfîrșitul anului că și-au făcut pe deplin datoria.
Convorbire realizată de 
Viorel SĂLAGEAN

In ansamblul metodelor de conducere științifică a activității întreprinderilor, centralelor, ministerelor șl ramurilor economiei naționale, un loc tot mai însemnat il ocupă analiza pe bază de bilanț a rezultatelor economice și financiare obținute în fiecare an. Această metodă, introdusă în practică de cițiva ani, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, și-a dovedit pe deplin eficiența, permițînd reliefarea pe multiple planuri a succeselor dobindite de fiecare colectiv, precum și a anumitor neajunsuri’ în gospodărirea fondurilor materiale și bănești. Intrucît întreprinderile și centralele vor efectua, în cursul lunii ianuarie, analiza rezultatelor obținute în anul de curînd încheiat, Ministerul Finanțelor, băncile, celelalte organe centrale de sinteză și ministerele au luat din timp măsurile practice în vederea întocmirii la vreme a bilanțurilor și desfășurării în bune condiții a acestor analize.Pe plan județean, comisiile financiar - bancare au stabilit, împreună cu șefii contabili și ceilalți factori de răspundere, modalitățile de acțiune, la nivelul fiecărei unități, în vederea deplinei reușite a acestei însemnate lucrări. Problematica ce constituie obiectul analizei vizează practic toate laturile activității economice și financiare a întreprinderilor, centralelor, a tuturor unităților care administrează fonduri materiale și bănești. Scopul principal al analizei îl reprezintă stabilirea căilor care să asigure creșterea continuă și substanțială a eficienței economice, prin sporirea rentabilității, reducerea cheltuielilor de producție, a consumurilor materiale, creșterea productivității muncii, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor ș.a.Pentru a sprijini unitățile în efectuarea analizei, Ministerul Finanțelor a elaborat un îndrumar cu caracter metodologic. Trebuie însă reținut că acest îndrumar este orientativ, astfel îneît colectivul de conducere al fiecărei unități are latitudinea de a stabili problemele care să facă obiectul analizei. Esențialul îl constituie cuprinderea în analiză a tuturor aspectelor din care se pot trage cele mai valoroase concluzii și care să reprezinte temeiul unor decizii pentru îmbunătățirea activității la fiecare loc de muncă, în fiecare unitate, consolidarea și generalizarea rezultatelor 

bune, lichidarea neajunsurilor, recuperarea rămînerilor în urmă.Analiza rezultatelor obținute In anul trecut — primul an al cincinalului 1976—1980 — urmează să se desfășoare in spiritul de înaltă răspundere imprimat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ca atare, pentru bunul mers al analizei, conducerile întreprinderilor și centralelor trebuie să antreneze toate compartimentele de activitate și să asigure participarea nemijlocită a oamenilor muncii la dezbaterea problemelor economice și financiare, la elaborarea și înfăptuirea măsurilor necesare 
în întreprinderi și centrale începe:

Analiza pe bază de bilanț a rezultatelor 
economice și financiare pe anul 1976

pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan. Așadar, analiza rezultatelor economico-financiare pe bază de. bilanț trebuie să constituie rodul conlucrării tuturor factorilor de răspundere din fiecare unitate în parte.Bilanțul, prin specificul său, conține informații deosebit de prețioase, care nu întotdeauna sînt valorificate în procesul de analiză și de stabilire a măsurilor pentru activitatea viitoare. In primul rînd, este de reținut că bilanțul indică limpede dacă activitatea s-a soldat cu beneficii sau pierderi și dacă, în general, situația financiară a unității este sau nu corespunzătoare. Analiza modului de realizare a beneficiului planificat constituie, de fapt, punctul de pornire al unor analize complexe asupra factorilor care au determinat rezultatele obținute, cum sînt : îndeplinirea planului de producție, utilizarea capacităților de producție, folosirea forței de muncă, desfășurarea aprovizionării tehnico-materiale, aplicarea în producție a roadelor cercetării științifice, calitatea produselor, costurile producției, desfacerea pe piața internă și la export, îndeplinirea planului de investiții și de punere în funcțiune a noilor obiective ș.a.Sînt anumite întreprinderi care prezintă, pe ansamblul activității lor, 

o situație financiară bună, oglindită de realizarea și depășirea beneficiului planificat, dar, în același timp, la unele produse, ele înregistrează pierderi. Existenta pierderilor la unele produse sau activități și, uneori, chiar la nivelul unității, implică o analiză aprofundată asupra cauzelor care determină această situație necorespunzătoare și, bineînțeles, stabilirea măsurilor eficiente de rentabilizare.Din bogăția fondului de informații pe care îl conține bilanțul sînt de reținut, de asemenea, datele care privesc nivelul stocurilor. Reglementările legale în vigoare prevăd cu claritate condițiile de constituire a stocurilor, în funcție de care se pla

nifică șl fondurile pentru finanțarea acestora. Orice depășire a stocurilor planificate — și bilanțul oferă largi posibilități de analiză în acest sens — de materii prime, materiale, producție neterminată sau produse finite. se reflectă în imobilizări de fonduri generatoare de credite restante, care, Ia rîndul lor, antrenează plata dobinzilor penalizatoare.Spațiul. acestor însemnări nu permite o examinare în detaliu a tuturor posibilităților de analiză pe care le oferă bilanțul. Este evident că analizele și concluziile respective pot fi bine fundamentate numai in măsura în care datele sînt reale. Prin mecanismul său de întocmire, bilanțul oferă garanția exprimării realității, intrucît se bazează pe datele certe ale contabilității, care, la rîndul lor, se fundamentează pe documente justificative. Cu toate acestea, organele de control au constatat că bilanțul unor întreprinderi nu relevă în tdtalitate realitatea sau conține erori, ceea ce creează greutăți în întocmirea analizelor la nivelul organelor ierarhic superioare. Iată de ce este necesar ca, în toate etapele premergătoare elabo- rării bilanțului, să se acorde atenția cuvenită tuturor lucrărilor, evitîn- du-se cu desăvîrșire orice nereguli de genul celor arătate. Aceasta impune, în primul rînd, necesitatea ținerii corecte și la zi a evidentei tuturor 

operațiunilor patrimoniale, reflectarea reală in conturi a acestor operațiuni. Din verificările efectuate rezultă că la originea erorilor din contabilitate stă insuficienta cunoaștere a reglementărilor legale privind cheltuielile de producție, de stabilire a rezultatelor financiare ș.a. Intre evidența sintetică și cea analitică trebuie să existe o corespondență perfectă, numai astfel putîndu-se asigura rolul activ al contabilității în elaborarea analizelor și luarea deciziilor.Așa cum este cunoscut, analiza pe bază de bilanț a rezultatelor economico-financiare obținute nu constituie un scop in sine, ci un mijloc important pentru stabilirea modalităților concrete de sporire a eficientei economice în toate sectoarele. Ca atare, o atenție sporită trebuie acordată măsurilor ce se desprind din constatările analizei pe bază de bilanț. Aceste măsuri trebuie să vizeze eliminarea neajunsurilor existente în activitatea fiecărei unități și îmbunătățirea ei în viitor, pentru a se asigura îndeplinirea tuturor indicatorilor cantitativi, valorici și calitativi ai planului de producție, ai planului de investiții, desfășurarea în bune condiții a operațiilor de export, reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi, a celor materiale, ridicarea rentabilității producției ș.a. Programele de măsuri trebuie să aibă un caracter foarte concret și să cuprindă răspunderile și termenele de înfăptuire practică a acestora.Cu prilejul analizelor, ce se vor efectua în cursul lunii ianuarie este necesar să se examineze și modul în care au fost realizate măsurile stabilite cu ocazia analizelor precedente. Avînd în vedere însemnătatea analizei pe bază de bilanț ce se desfășoară la nivelul fiecărei unități, organele financiar-bancare au primit indicații din partea conducerii instituțiilor respective pentru a participa și sprijini efectiv bunul mers al acestor analize. Sînt create deci toate condițiile pentru Înfăptuirea în bune condiții a sarcinii trasate de conducerea partidului și statului nostru, ca analiza pe bază de bilanț să constituie un moment însemnat în activitatea fiecărei unități, pentru realizarea exemplară a prevederilor planului în al doilea an al cincinalului.
Dr. Decebal URDEA 
director în Ministerul Finanțelor
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ION HELIADE-RĂDULESCU
personalitate proeminentă

a culturii românești

Rareori, în cultura personalitate s-a impus cu tate egală, în toate ca Ion Heliade-Rădulescu. ca în care se formează afirmă scriitorul e zguduită de puternice seisme, începind cu revoluția din 1821, condusă de Tudor Vla- dimirescu, și încheind cu Revoluția de la 1848 și cu Unirea Principatelor, expresii ale năzuințelor arzătoare spre libertate și progres, spre unitate și independență ale națiunii române. E o epocă de freamăt și aspirații, de pionierat în multiple direcții ale culturii naționale.Alături de un Asachi, Barițiu, Ko- gălniceanu, avînd fată de ei. de multe ori, meritul întiietătii inițiativelor și prestigiul talentului scriitoricesc, I. Heliade-Rădulescu este unul din marii ctitori ai culturii române în faza de început a dezvoltării sale modeme. Elev, apoi colaborator apropiat al lui Gh. Lazăr, el l-a secondat pe marele dascăl la catedră, iar după plecarea acestuia, in 1822, în Ardeal, a preluat efectiv conducerea școlii, continuînd. cîtiva ani. în condiții vitrege, opera profesorului din Avrig. Cînd, în 1826, Di- nicu Golescu reorganizează școala din Golești, dîndu-i profil gimnazial, el solicită și sprijinul lui Heliade. an- gajindu-1 profesor. Rod al experienței de catedră este, între altele, Gramatica românească, tipărită la Sibiu in 1828, care, fără a avea meritul în- liietâții, oferă o explicare mai judicioasă și mai clară a normelor gramaticale, cu o terminologie mai a- propiată celei actuale, decît în gramaticile anterioare. Foarte importantă este prefața în care autorul iși exprimă principiile privind scrierea și îmbogățirea limbii române. EI propune simplificarea alfabetului chirilic, ortografie fonetică, subliniază necesitatea neologismelor, adaptate insă specificului limbii române, argu- mentind că îmbogățirea limbii e legată de dezvoltarea culturii și civilizației, a experienței de viată a poporului. Expuse cu o logică admirabilă și cu vervă polemică, ideile prefeței, ca și, în general, Gramatica,

popor, o autori- direcțiile,Epo- și se

răspindită in toate provinciile românești, au avut un larg ecou in epocă, au constituit un sprijin și un stimulent serios pentru scriitorii din deceniile următoare în polemica lor cu adeptii teoriilor puriste, chiar dacă autorul Gramaticii și-a șchimbat, mai tirziu, opiniile în problemele de limbă.Merite mari are I. Heliade-Rădu-lescu și în legătură cu începuturile teatrului în limba română. Primele spectacole de teatru românesc organizate la București. în 1819—1820, s-au făcut cu sprijinul său, ca și cele de la școala din Golești. împreună

Rosetti, mal tirziu făcindu-și debutul ___ _____________Heliade, care-i recomandă elogios publicului cititor. Alături de publică scrieri ale unor scriitori vîrstnici (Iancu Momuleanu, C. Negruzzi), de asemenea, de prezentări elogioase.Talentul său de scriitor s-a festat multilateral. Ca poet, a vat, între cei dinții, elegia romantică — intimă și patriotică — balada cultă, unde a realizat o capodoperă (Zburătorul), epopeea națională, în gustul romanticilor (Mihaida) sau

Bolintineanu ș.a.) sub auspiciile luitineri, mai Văcărescu, B. P. însoțite, criticemani- culti-

175 de ani de la naștere
cu Ion Cîmpineanu, întemeiază, in 1833, Societatea Filarmonică, menită a pune bazele unei mișcări teatrale românești. în cadrul societății ia ființă o școală de actorie și muzică — primul conservator românesc —, avind scopul de a pregăti actori calificați, școală condusă de I. Heliade- Rădulescu și care, în toamna lui 1834, începe a da spectacole regulate, cu un repertoriu devenit, peste un an numai, foarte bogat. Tot sub auspiciile Filarmonicii, Heliade scoate Gazeta Teatrului National (1835-36), cea dinții publicație românească de teatru, unde se publică beletristică, dar mai ales recenzii — competente și exigente — scrise de Heliade-Rădulescu și Barbu Catargiu, despre spectacolele date de tinerii actori, primele cronici dramatice scrise la noi.Numele lui Heliade-Rădulescu e legat deopotrivă de începuturile presei în limba română. în 1829, el face să apară Curierul românesc. întîiul ziar de informație în Țările Române, căruia, opt ani mai tîrziu, îi adaugă Curier de ambe sexe, revistă literară și de cultură. După 1830. Heliade se afirmă, prin prodigioasa sa activitate, ca personalitatea cea mai proeminentă în viața culturală și literară de pe întreg teritoriul locuit de români. El publică, în Curierul și in cele două reviste amintite, articole teoretice și critice în legătură cu creația literară, poezii și proză, traduceri. preocupat, în același timp, de îndrumarea și stimularea scriitorilor tineri, mulți dintre ei (Cirlova, Gr, Alexandrescu, Cezar Bolliac, C. A.

epopeea, tot romantică în structura ei, despre mitul creației și al evoluției omenirii, cu meditații moderne privind menirea științei și tehnicii, care trebuie să servească, spunea poetul. progresului și fericirii omului, nu războiului și distrugerii. Heliade a scris ode și fabule, satire și epigrame, unele de mare răsunet în epocă. Scriitorul e un foarte bun memorialist și un mare pamfletar. A elaborat un vast proiect care urmă- • rea traducerea în românește a tuturor operelor de seamă ale literaturii și științei universale, contribuind el Însuși, ca traducător fecund, la realizarea acestei întreprinderi grandioase, continuată după moartea scriitorului și realizată integral abia în noștri.Dar Heliade-Rădulescu a fost luptător politic dintre cei mai portanți ai vremii lui. In programul Societății literare din 1827, printre ai cărei membri fondatori se numără și scriitorul, figurau și obiective cu caracter politic vizînd lichidarea ultimelor rămășițe ale regimului fanariot. In anii premergători revoluției, după 1840 îndeosebi, Heliade a scris

an.ilîi un im-

și a făcut să circule satire și fabule de o mare vigoare protestatară, în care dădea pe fată tranzacții abuzive ale stăpinirii menite a înstrăina bogățiile țării.Rolul său la 1848 este cunoscut. Heliade face parte dintre fruntașii revoluției. El dă semnalul declanșării insurecției, citind, in fata mulțimii adunate la Islaz, proclamația revoluționară, îndreptindu-se apoi, împreună cu alți conducători ai mișcării (G. Magheru, N. Pleșoianu, Popa Șapcă, Christian Tell, Ștefan Golescu), în fruntea poporului răsculat, spre București, unde, între timp, evenimentele se precipitaseră, populația Capitalei răsculate impunînd domnitorului Bibescu semnarea constituției revoluționare și numirea guvernului provizoriu, în componența căruia intră și Heliade. In lunile următoare, rolul scriitorului, ca membru al guvernului revoluției, apoi al locotenentei domnești, este unul de prim plan, deși ideile sale oscilează, ele intrind treptat în conflict cu poziția democrat-revoluționară, manifestată consecvent de N. Bălcescu. deosebiri de concepție se vor accentua mai ales după înfrângerea revoluției, în anii lungi ai exilului. Gîndi- rea politică a lui Heliade-Rădulescu s-a menținut însă, în pofida unor limite ale ei, în cadrul democratismului și al unui patriotism nedezmințit. In 1866, scriitorul ținea, în Adunarea constituantă a tării, un înflăcărat discurs în care, făcînd elogiul principiilor revoluționare și nu- mindu-se „unul din cei de la 1848“, repudia monarhia dinastică și ideea aducerii în țară a unui principe străin.Om de mari inițiative într-o epocă de pionierat, scriitor original și patriot luminat, I. Heliade-Rădulescu este una din personalitățile proeminente ale culturii românești.
Prof. univ.
Dim. PACURARIU

Aceste

Prof. dr. Ion PAVEL„Prioritatea iui N. C. Paulescuîn descoperirea insulinei"
roii alte priori- In is- dacă nu premiul fi fost

Prioritatea lui Nico- lae C. Paulescu în descoperirea insulinei a fost readusă în actualitatea științei contemporane, după o jumătate de secol, printr-o 
amplă monografie în 
limba engleză, apărută recent in Editura Aca
demiei Republicii So
cialiste România. Cu o perseverentă și competență ce impun admirația noastră, prof, dr. Ion Pavel demonstrează fără umbră de îndoială că descoperirea insulinei a fost făcută de marele fi- ziolog român Nicolae C. Paulescu și nu de medicii canadieni McLeod. Banting și Best — care, in realitate, au confirmat cercetările savantului mân. Problema ar rămas poate, ca nenumărate tăți. „clasată" toria științei, s-ar fi primit Nobel și n-arvorba de o descoperire de o valoare excepțională pentru fiziologia pancreasului endocrin, pentru lămurirea mecanismului a- pariției și tratamentul diabetului zaharat.în această memorabilă lucrare recent publicată sint adunate, pentru prima dată în literatura de specialitate. toate documentele și mărturiile unor savanti. care au atestat prioritatea Iui N. Paulescu în descoperirea insulinei. Aniversarea a 50 de ani de Ia prima publicație in care s-a anunțat, in 1922, de autorii străini citați, prepararea unui extract pancreatic care conține o substanță ce scade glucoza la animale și reduce excesul ei la un diabetic, pe care au numit-o insulina, a reactualizat controversa priorității.Publicațiile dei 1921—1923. in care s-a desfășurat tă dramatică frustrare a unui om de știintă român, ce a crezut in existenta unui cod moral care apăra drep-

perioa-aceas-

turile legitime ale unui savant, dovedesc N. Paulescu coperitorul Se constată, N. Paulescu să lucreze la prepararea unui extract pancreatic activ în metabolismul glucozei incă din 1916 și a publicat rezultatele cercetărilor sale în august 1921. prin care a demonstrat existenta unei substanțe, pe care a numit-o pancreină, pabilă să scadă coza in singcle animale de experiențe : ciini normali și

că este des- insulinei. astfel, că a început

ca-R1U- unor

diabetici. Autorii canadieni au început însă cercetările lor cel mai devreme in 1921 și au publicat prima lor lucrare în februarie 1922. în monografia de care ne ocupăm, elaborată de prof. I. Pavel, sînt numeroase date de a- mănunt, referitoare la evenimentele ce s-au succedat cu repeziciune și au dus la citarea incorectă de către autorii canadieni a rezultatelor lui Paulescu și la acordarea premiului Nobel, în 1923.Pe drept cuvînt, prof. Ian Murray, care a redeschis pe plan international controversa priorității descoperirii insulinei în 1971. demonstrează marea nedreptate’ ce s-a făcut lui N. Paulescu, prin neacorda- rea premiului ca adevăratul peritor Toate cestuia urmat o urmare reparatoare, așa cum au arătat-o festivitățile semicentenarului descoperirii insulinei, ocazie potrivită pentru a îndrepta o frustrare flagrantă a

Nobel, desco- al insulinei, protestele a- în anii ce au n-au avut nici

muncii unui savant, întrucit regulamentul premiului Nobel nu permite revenirea sau modificarea unui premiu acordat, s-ar putut recunoaște cel puțin prioritatea Paulescu, prin rea lucrării sale, fiind admisă ignorarea ei, după ce controversa bibliografică a fost clarificată.în lumina numeroaselor documente convingătoare, prezentate în această monografie, Banting și Best nu au descoperit primii insulina, cu prioritate, ci l-au confirmat pe N. Paulescu. Ei au avut totuși meritul de a folosi insulina izolată și purificată de Colipp în tratamentul cu succes al primului caz uman de diabet.Ca și în alte domenii ale vieții sociale,, adevărul are totdeauna aliati hotăritori în timp, în principiile morale ale activității noastre și în combatanți curajoși și devotată Dacă generația actuală de savanti n-a avut forța morală pentru a recunoaște o eroare, o vor face cu siguranță cei ce vor veni, iar adevărul va birui în cele din urmă. Știința și savantii au un cod moral care le dă grandoare și demnitate în cercetarea adevărului și promovarea lui îp folosul oamenilor.Profesorului I. Pavel, ca autor al acestei reconsiderări a (mei priorități românești, i se cuvine recunoștința noastră pentru străduința exemplară, competenta și devotamentul puse în slujba unei cauze drepte. A reușit numeroase si neînțelegeri tru clarificarea, drept de apel, a rității savantului mân N. C. Paulescu în descoperirea insulinei.

filui cita- ne-

cinema
A Povestea dragostei : SCALA — 
9,15: 11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.30,
CAPITOL — 9.30: 11.30; 13,30: 16; 
18.15; 20.15, FLAMURA — 11.15;
13.30: 15.45; 18; 20.15.
e Program de vacanță : FLAMU
RA — 9.
• Serenada pentru etajul XII : 
CENTRAL — 9.30; 11.30; 13.45: 16; 
18: 20. FEROVIAR — 9: 11,15; 
13,30: 16: 18.15: 20.30.
A Adolescenți în cosmos : LUMI
NA - 9: 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20. 
© Pentru un pumn de... ceapă : 
LUCEAFĂRUL - 9: 11.15; 13,30: 16: 
18.15: 20.30, FESTIVAL — 9; 11,15:

să învingă dificultăți pen- fără prio- ro-
Acad.
Ștefan MILCU

13,30; 16; 18.15; 20,30, FAVORIT — 
11.30; 13.45: 16; 18.15: 20.30.
A Program de vacanță : FAVO
RIT — 9.15.
9 O fereastră spre cer : BUCU
REȘTI — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN - 9; 11.15; 13.30; 
16: 18.15: 20,30.
• Șatra : z PATRIA — 9; 11,15;
13.30: 16: 18.15: 20,30.
a Legenda șerifului din Tennessee: 
SALA PALATULUI — 14.15; 17,15; 
20.15.
A Expresul bulgărilor de zăpadă : 
VICTORIA — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 
18: 20.15. ARTA — 14; 16: 18; 20.
• Din nou... Disney : DOINA — 
9.30: 11; 12.30.
A Roșcovanul : DOTNA — 14: 16;
19.30, GRIVTȚA — 9: 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20.15. TOMIS — 9: 11.15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30.

Hotelul „Teleferic din Poiana Brașov
PBOGBAMUL I

16,00 Matineu de vacanță.
16,30 Curs de limba rusă. 
17,00 Telex.
17,05

Paharul cu apa"
17,20

18,00
18,20
18,25
19,00

Pentru timpul dv. liber... vă re
comandăm.
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto.
Din țările socialiste.
Arpegii de iarnă — emisiune mu- 
zical-coregrafică.
Cabinet juridic.
Publicitate.
Universitatea TV.
Vatra fericirii. Emisiune de cînte- 
ce și versuri.
1001 de seri.19,20

19,30 Telejurnal.
20,00 Ora tineretului.
21,00 Muzică populară.
21,25 Mai aveți o întrebare T 
22,05 Publicitate.
22,10 .......................

22,40

20,00

21,00
21,05

21,25
21,45

Selecțiuni din opereta „O tatM 
isteață" de Johann Strauss. 
Telejurnal.
PROGRAMUL II
Concert simfonic al orchestrei da 
studio a Radiotelevlzlunli.
Telex.
Un fapt văzut de aproape... Re
portaj.
Desene animate.
Dialog. Idealul de progres Intre 
utopie și calcul științific.

în climatul fertil al Festivalului național „CÎNTAREA ROMÂNIEI**

Educația politică și etică
Sinteză a forței creatoare a poporului nostru. Festivalul național „Cîntarea României" va marca o amplă participare a tineretului tării la suita bogată de manifestări de masă programate de fiecare dintre etapele competiției. Să ne referim, spre o succintă exemplificare, numai la tineretul școlar : vor fi prezenti sute de mii de elevi în formații artistice de toate genurile — coruri, echipe de teatru sau de dansuri, brigăzi artistice, recitatori și soliști vocali, formații de muzică instrumentală etc.; aproape nici o școală nu va rămine fără echipe cultural- artistice, cercuri de creație în diferite domenii.De la confruntările cultural-artis- tice de anvergura Festivalului național „Cîntarea României", toată lumea— profesori, părinți, interprets înșiși— așteaptă rezultate valoroase : descoperirea de noi talente, promovarea și stimularea talentelor recunoscute, îmbogățirea creației cultural-artistice destinate tineretului școlar. Fapt întru totul real. Personal, consider însă că festivalul depășește substanțial și semnificativ această viziune.Concepută ca un festival national al educației și culturii socialiste, competiția „Cîntarea României" conferă participării tineretului școlar la manifestările sale cultural-artistice valențe educative fundamentale, profunde. Pregătirea pentru participarea la competițiile festivalului este ea însăși învățătură. Mal intîi, pentru că dreptul de participare îl au elevii fruntași ia carte. Apoi, pentru că pregătirea pentru îndeplinirea unui rol oarecare — de interpret, creator sau regizor — presupune din partea fiecărui școlar studiu de referință la literatură, muzică, folclor, tehnică etc. Și nu la orice creație literară sau artistică, ci cu deosebire la acele opere care se încadrează în ceea ce Con-

a tineretului școlar greșul educației politice și al culturii socialiste a definit drept cultură e- ducativă. în fine, alături de posibilitatea de asimilare a noi cunoștințe intervine și un proces de dinamizare atit a artiștilor-elevi, cît și a spec- tatorilor-elevi. Demonstrațiile artistice dau la iveală talente noi — muzicieni, poeți, pictori, actori, tehnicieni, gimnasti etc. — substituind gamei restrinse de apreciere a elevilor după gradul de asimilare a cunoștințelor școlare o gamă mult mai largă de cunoaștere a lor, după aptitudini și înclinații.Mai clar ies în evidentă valențele etice ale prezenței tineretului studios în acest festival al muncii avîntate pentru înflorirea patriei socialiste, prezență integrată în procesul educativ desfășurat constant în școală. Repertoriul manifestărilor programate de festival reliefează o temă educativă majoră : patria, ca o adevărată cheie de boltă a întregului festival. Patria — sub aspectul cunoașterii trecutului glorios de luptă al poporului, al devenirii sale socialiste de astăzi, sub conducerea partidului comuniștilor ; al studierii și cunoașterii culturii și artei sale milenare. Merită Să subliniem că o asemenea tematică patriotică se înscrie pe linia unor bogate tradiții spirituale românești. Să ne reamintim că „învățăturile lui Neagoe-Vodă Basarab către fiul său Teodosie" — prima lucrare importantă din istoria gîndirii românești — apare ca o originală chemare la dragoste de patrie : „eu vă spun vouă că pribegia este trai cu amar să nu fiți ca pasărea ceea de-i cuc, alte are
(.„),zice cesc care Iar de la oameni de seamă ai poporului nostru au văzut în patrie esența și superlativul întregului proces educativ.

de-și lasă ouăle de le clo- păsări ; să fiți ca șoimul inimă bărbată și vitează". Neagoe Basarab, multi alți

Pentru ca manifestările elevilor din cadrul festivalului să-și realizeze deplin menirea educativă sînt obligatori) însă și unele condiții. Mai întii, îndrumătorii formațiilor școlare de toate genurile să fie convinși — și șă dovedească aceasta prin fapte — că participarea elevilor intr-o asemenea amplă competiție de muncă și creație, care cuprinde întregul nostru popor, este expresia unei epoci noi, depășind intelectualismul unilateral și enciclopedismul livresc, că o asemenea participare nu este doar un „supliment" al educației, ci o lărgire a acesteia in sfera socială, o componentă a ei. In al doilea rînd, întregul proces de pregătire a participan- ților trebuie să se desfășoare printr-o acțiune complexă de clarificare spirituală și formare de convingeri pe multiple căi : prin pregătirea tineretului pentru înțelegerea operelor de artă, în vederea sensibilizării lor la frumos ; prin exprimarea corectă, clară și frumoasă a limbii, noastre strămoșești ; prin familiarizarea cu formele și culorile ; prin stimularea interesului pentru muzica populară și pentru folclorul românesc ; printr-o nouă concepție asupra exercițiilor fizice, care să conducă la asocierea mișcărilor armonioase cu formarea caracterului, cu viata morală, disciplina și ordinea.Am convingerea că marele Festival național „Cîntarea României" poate conduce tineretul școlar nu doar la o stare afectivă trecătoare, ocazionată de o manifestare sau alta, ci la un patriotism luminat, rational, creator și durabil, exprimat elocvent prin participarea entuziastă, activă și responsabilă la edificarea socialistă șl comunistă a patriei noastre,barsănescucorespondent al AcademieiStefan membru

A Orient Express (două serii) ; 
EXCELSIOR — 9; 12; 16; 19.
© Recviemul roșu : TIMPURI 
NOI — 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15. 
A Program de vacanță : TIMPURI 
NOI — 9.
© Alice nu mai locuiește aici : 
EFORIE — 9.15; 1130; 13.45: 16; 
18.15; 20.30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30.
• Program de vacanță : GLORIA 
— 9.
A Sclava iubirii : BUCEGI — 15,30; 
17,45; 20.
® Dodes’ka-Den — 9.45, Viața și 
epoca judecătorului Roy Bean — 
14 ; 16.15. Sfîrșit de august la Ho
tel Ozon — 18.30. Program de 
scurt-metraje — 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).

• întoarcerea marelui blond : 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 16. 
A Bunicul și doi delincvenți mi
nori : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 
20,15.
• Papillon (două serii) : DACIA 
— 9: 12.30; 16; 19.15.
• Jurnalul unui director de școa
lă : UNIREA — 15.30: 17.45; 20.
a întoarcerea „Panterei roz" : 
BUZEȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16:
18.15; 20,15, LIRA — 10: 12; 15,30: 
18; 20,15.
A Cei patru mușchetari : GIU
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
© O sută de zile după copilărie : 
FERENTARI — 15,30; 18: 20,15.
A Pămînt natal : COTROCENI — 
12; 14; 16; 18; 20.
• Program de vacantă : COTRO
CENI — 9.30.

• Oglindă pentru Cristina : PA
CEA —“15,30; 17,45; 20.
A Fiecare moare singur : FLO- 
HEASCA — 15,30; 18; 20,15.
A Pintea : CRÎNGAȘI — 17.
• Frățiorul : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Trei zile si trei nopți : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
© Mereu alături de tine : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Apașii : MOȘILOR — 15,30;
18; 20.
© Diamante pe roți : MIORIȚA — 
12; 14; 16; 18; 20.
A Program de vacanță : MIORI
ȚA — 9.
• Al șaptelea cartuș : POPULAR 
— 15.45; 18; 20.
A Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici : MUNCA — 10; 15.45; 18.

de

laPrima reprezentație teatrală a televiziunii din acest an ne-a prilejuit întîlnirea cu un clasic al dramaturgiei universale, precursorul francez al comediei de moravuri. Eugene Scribe, și cu una dintre cele mai semnificative și mai răs- pîndite dintre comediile sale, cu apă**.Trebuie faptul că, du-și programul pertorial (din care nu poate lipsi comedia), redacția culturală a televiziunii s-a orientat către marele repertoriu și putem a- vea toată încrederea că, o dată începută, acțiunea de a prezenta în serile de teatru pe micul ecran cele mai reprezentative comedii clasice va în același exigență.„Paharul cu apă" este pe drept cuvînt socotită ca prima comedie istorică și ilustrează foarte bine spiritul satiric al autorului ei, chiar dacă, acum, din perspectiva secolelor care au trecut, putem afirma că forța satirică nu pătrunde destul de adînc și nu lovește destul de vehement. Dar, dezvăluind țesătura de intrigă de la curtea reginei Anne a An-

„Paharulsubliniat alcătuin- re-

continua spirit de

Eugene Scribe

televiziunegliei, păienjenișul de relații, de interese, de ciocniri surde, Eugene Scribe smulge vălul de aparentă moralitate de pe chipul monarhilor, dezvăluie ipocrizia, necinstea, parvenitismul cu o surprinzătoare și mereu proaspătă vervă.Spectacolul televiziunii, realizat în colaborare qu Teatrul „Giulești", reia de fapt, adaptînd la condițiile specifice micului ecran, spectacolul montat acum stagiuni de și actorul 
Gheorghiu. lă regizorală simplă, a cărei claritate a fost subliniată de decupajul lui Cornel Popa, evidențiază sensurile satirice ale comediei și pune în valoare deosebita înde- minare a lui Scribe de a conduce acțiunea, de a înălța edificiul conflictului către dez- nodămîntul plin de surprize.Cum spuneam, meritul revine deopotrivă regizorului, scenografiei și ilustrației muzicale. Lăsînd deplină libertate actorilor. regia a refuzat artificiile, acordînd încredere deplină inter- pretilor, cărora comedia le oferă1 roluri colorate, realizările fiind

două regizorul 
Constantin O formu-

pe aceeași măsură. 
Constantin Gheorghiu, în primul rînd, îl interpretează cu siguranță și inteligentă pe vicontele de Bolin- broke, susținînd pe toată întinderea spectacolul ; Maria Pă- 
trașcu, în rolul ducesei de Malborough, o înfățișează pe această ipocrită și lipsită de scrupule. Naivă, grațioasă, cu farmec — 
Ileana Cernat, în regina Anne ; convingător. în scurta apariție, Mircea Cruceanu, în rolul marchizului de Torcy. In sfîrșit, cuplul celor doi tineri îndrăgostiți, Abigail și Masham, este excelent interpretat de Tatiana 
Olier, încîntătoare în naivitatea ei, în prospețime și sinceritate, Și de acest actor, dotat deopotrivă cu far-

•mec și haz, care 
Geo Costiniu.

A fost o seară teatru agreabilă, confortantă, care dă încrederea că teatrul pe micul ecran, știind să evite rabatul de calitate, ne va oferi, cu consecventă, spectacole valoroase, fie în realizare proprie. fie în atît. de fructuoasa colaborare cu teatrele din întreaga țară.

d« rene

Virgil MUNTEANU

„Serenada
pentru etajul XII“De la căsuța cu zorele, cișmea în curte și „Atenție cîine rău", la blocul-turn cu terase spectaculoase, ca de cosmodrom, de pe care-și iau zborul în- drăgostiții cu motocicletele lor zgomotoase, este un drum sugerat de noua realizare a Casei de filme 4. nu numai în etajele titlului, ci în decenii de e- voluție, de civilizație socială. Această notă luminoasă, patetică în subtext, lirică în text (și muzică, fiind vorba de o comedie muzicală), domină filmul intitulat, semnificativ, „Serenada pentru etajul XII". Serenada e intonata cu tandrețe virilă de o voce care va urca repede în top-ul nostru sentimental — agreabilă surpriză de început al anului : Toma Cara- giu. El, sau personajul căruia actorul îi împrumută farmecul și inteligența sa, „meșterul cu chitara" (eroul „Serenadei") colorează aparte această comedie pornită după formula obișnuită a situației și gag-ului decurgind din ea și terminată ca o operetă lirică, agreabil optimistă, ușor idilică.Ultima noapte petrecută de citeva familii de muncitori, buni prieteni, la vechea locuință din cartier și dimineața mutării în bloc nou, cu toate surprizele instalării, sint situații, da, de comedie senină. Autorii (sce-

nariul : Tudor Popescu, regia : Carol Corfanta) au urmărit cind efectele situatiilor-sur- priză, realizînd scene de comic burlesc, cind notele sentimentale (prietenia noilor locatari, dorința lor de a se sirhti în bloc ca într-o familie solidară), cind accentele satirice (micile neajunsuri ale marilor construcții insuficient finisate, suita de re- paratori-escroci care răsar ca ciupercile etc.).Din oscilația aceasta permanentă (mai precis din nehotărîrea de a explora un gen de umor pînă la capăt, de a-i stoarce tot hazul), comedia își pierde a- des suflul și, evident, stilul. Situațiile burlești nu sînt valorificate îndeajuns, ca să nu amintim decît carambolul din dimi- •neața mutării, incidentele de familie de pe parcurs (schița excelent începută, dar nefinisată. a baritonului păzit de nevastă — Coca Andronescu — ca să-și continue repetiția in camionul cu mobilă), sau peripețiile provincialei (interpretată de Draga Oltea- nu) — rătăcită în labirintul modern, cu indicații de adrese, a- devărate criptograme. Citeva tipuri din galeria creionată pe e- cran provoacă, dacă nu întotdeauna hohotul acela zdravăn cu

care ne-au obișnuit „maeștrii genului" (Draga Olteanu, Octavian Cotescu — în rolul profesorului distrat, Puiu Călinescu — coșar de ocazie, Dem Rădulescu „de serviciu" pe ambulanță și alții), totuși zimbetul satisfacției, o dispoziție necesară receptării filmului comic. Dar, dornică să cuprindă cit mai mulți „locatari", comedia noastră face rabat hazului și ' creează prea multe momente neutre, siluete șterse, ce aglomerează fără spor artistic „intrările" capetelor de afiș. Dintre ele, amintim doar o recordmană a inteligentei comice, la care scenariștii și regizorii noștri s-ar putea gîn- di mai cu folos : Ileana Stana Ionescu, se- condindu-1 cu grație conjugală pe Toma Caragiu.Pentru ambianța generală agreabilă, fără stridențe de gust, dar și fără străluciri deosebite, lucrează cu sîrg melodiile lui Paul Urmuzescu.După o absență atît de lungă a comediei autohtone, ne mulțumim, și nu prea, doar cu atit. Sperăm că „Serenada" deschide drum unor comedii satirice (iarăși sperăm) mai ambițioase, ce vor urma. La început de an, să fim optimiști 1
Alice MĂNOIU

>•

• A treia încercare : MUNCA — 
20.
• Premiera : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15, RAHOVA — 16; 18; 20.
A Astă-seară dansăm în familie : 
FLACĂRA — 16; 18; 20.
• Misiune pe lantzi : VITAN — 
16; 18; 20.
© B.D. intră în acțiune : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
A Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 
15; 19, (sala mică) : Zoo — 19,30.

• Opera Română : Andrea Châ- 
nier — 19.
a Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 10,30, Miss Helyett
— 19.30.
® Teatrul de comedie : Nicnic —
19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
O scrisoare pierdută — 15, Ferma
— 19,30. (sala Grădina Icoanei) ; 
Interviu — 19,30.
® Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Giulești : OmuJ care a 
văzut moartea — 19,30, (sala din 
Pasajul Majestic) : Măsură pentru 
măsură — 19,30.

• Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19,30.

a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista — 
19,30. (sala Victoria) : E nemaipo
menit — 19.30.
O Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Un pescăruș în larg — 
19,30.

a Teatrul „Ion Creangă" ; Sfîrlă 
năzdrăvanul — 17.
A Teatrul ,.Țăndărică" (sala Victo
ria) : Povestea timpului pierdut — 
10, (sala Academiei) : Răi și nătă
răi — 10.
A Circul București : Colombo... si 
misterele circului — 10: 19.30, (în 
Aleea Circului) : „Luna Park Pa
ris" — între orele 10—21.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu mare plăcere și recunoștință telegrama dv. de felicitare pe care ati avut amabilitatea să mi-o adresați cu ocazia Zilei independenței.Folosesc această ocazie pentru a vă asigura, Excelență, că relațiile strinse care există in mod fericit între cele două țâri vor cunoaște o dezvoltare și mai mare, spre progresul și prosperitatea popoarelor noastre prietene.Vă rog să primiți, Excelență, înalta mea considerație,

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea lui Hans- Dietrich Genscher pentru felicitările transmise cu ocazia numirii funcția de ministru federal terne al R. F. Germania. sale in de ex-sută de
La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. ministrul afacerilor externe al Repu-

blicii India, trao Chavan, parte a lunii cială în tara
Yeshwantrao Balwan- va efectua, în a doua ianuarie, o vizită ofl- noastră.

R. P. POLONA
A

Excelenței Sale Domnului MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările și salutările transmise cu ocazia realegerii mele.împărtășesc convingerea dumneavoastră că colaborarea dintre țările noastre se va dezvolta continuu, spre avantajul reciproc, în interesul păcii și al cooperării in Europa și în lume.

Cu prilejul împlinirii a o ani de la nașterea lui Sextil Pușca- riu, Academia Republicii Socialiste România a organizat miercuri o ședință omagială la care au participat academicieni, profesori, oameni de știință și cultură, cercetători din domeniul științelor filologice, literaturii și artei.
A apărut 1 5 ERA SOCIALISTA" nr. 1/1977

Intilniri cu prezentul

publică arti-
HELMUT SCHMIDT

Cancelar federal al Republicii 
Federale Germania

Miercuri dimineață a părăsit definitiv Capitala Bokingi Embeyolo, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Zair în Republica Socialistă România, care și-a încheiat misiunea în tara noastră.
A apărut t

„Revista română de studii internaționale"
(34J/1976armate" (Marin Alexie, Paul Horia Iliescu).Revista mai cuprinde rubricile: Documente de politică externă românească, Jurisprudența română de drept internațional privat, Recenzii, Activitatea A.D.I.R.I.Revista are și o ediție în limbi străine — „Revue Roumaine d’Etudes Internationales" — (articole în limbile franceză, engleză și rusă).

nr. 4Din sumar: „Cu privire principalele trăsături ordini economice (Constantin Moisuc); tatea europeană și edificării unei noi ordini internaționale" (Dumitru Mazilu); „Adaptarea O.N.U. la cerințele lumii contemporane (II) “ (Romulus Neagu); „Cîteva considerații privind protecția drepturilor omului în timpul conflictelor

ta ale noii mondiale" „Securi- exigențele

De la Ministerul Transporturilor și TelecomunicațiilorMinisterul Transporturilor și Telecomunicațiilor — Direcția generală a drumurilor, informează că pe drumul național Slatina — Balș, la podul peste rîul Olt, este permis accesul autovehiculelor cu o greutate totală pînă la 17 tone. Viteza maximă de deplasare admisă este de 30 km pe oră, intrarea pe pod fiind posibilă, temporar, pe un singur fir de circulație. Pentru dirijarea traficului, în acest punct au fost instalate sema-

foare electrice. Tracțiunii grele, cu gabarit depășit, i-au fost rezervate rutele Alexandria — Caracal — Craiova și Pitești — Rîmnicu-Vîlcea — Drăgășani — Balș — Craiova.De asemenea, întrucît pe drumul național Cheia — Săcele, în sectorul bornelor kilometrice 136—148, a apărut gheață, organele de resort recomandă conducătorilor de autovehicule o atenție sporită.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 7, S 
șl 9 ianuarie 1977. în țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară, exceptînd re
giunile din sudul șl estul țării, unde la 
începutul intervalului se va menține 
friguroasă. Cerul va fi variabil, cu în
seninări mal persistente în sud-estul

țării, în prima parte a Intervalului. 
Vîntul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime vor ii cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, în depresiu
nile din estul Transilvaniei și nordul 
Moldovei, izolat mai coborîte, șl între 
minus 8 șl plus 2 grade în celelalte re
giuni. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse între minus 5 șl plus 5 grade, 
local mai ridicate la sfîrșitul interva
lului. Pe alocuri, ceață seara și dimi
neața. In București : Vreme rece la 
început, apoi în încălzire ușoară șl 
treptată. Vînt în general slab. Tempe
ratura ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)evoluează de la sine, reducind preocuparea în acest domeniu la împărțirea simpatizanților sportului in exclusiv practicanți și exclusiv spectatori. Trebuie înțeleasă în toată profunzimea indicația secretarului general al partidului că efortul principal se cere îndreptat spre activitățile cu caracter permanent, din care să fie înlăturate manifestările de formalism, tendințele de paradă, jocul cifrelor, în ultimă instanță, dezvoltarea mișcării sportive într-o localitate sau alia, intr-un județ- sau altul trebuie apreciată nu numai după numărul celor aliniați la startul competițiilor dintr-o zi sau al spectatorilor în tribune, ci, în primul rînd, după numărul cetățenilor efectiv cîștigați pentru sport, al celor care-și includ această preocupare in programul lor de viață, pentru care mișcarea, aerul liber, destinderea prin jocuri sănătoase devin o deprindere curentă.Trebuie respectate cu scrupulozita- te orele de educație fizică din programele școlare și universitare, stabilite programe precise, zilnice, săp- tămînale, lunare de pregătire fizică, de participare a tinerștului din întreprinderi, instituții, de la orașe și sate in competiții de masă. O atenție deosebită trebuie acordată exerci- țiilor și sporturilor larg accesibile, simplu de organizat, dar atractive, eficiente pentru sănătate și destindere, cu prioritate cele desfășurate în aer liber — excursii, cicloturism, orientare turistică, crosuri, atletism, jocuri cu mingea, trîntă — practicării in masă a sporturilor de sezon sau specifice locului — canotaj popular, Săniuș, schi, patinaj, înot.în programul recent aprobat se accentuează incă o dată datoria stimulării puternice a gimnasticii de inviorare — la domiciliu, în cămine și internate școlare — pre- ,cum și organizării mai perseverente a gimnasticii la locul de muncă, in primul rind în unitățile in care s-au prevăzut (in acest sens toate condițiile. Pe baza unor programe precise, inclusiv pe perioade calendaristice scurte, trebuie asigurată atragerea in masă a tineretului de la orașe și sate la diferitele competiții sportive (complexul polisportiv „Sport și sănătate", „Crosul tineretului", „Cupa recoltei", „Cupa mecanizatorului". „Cupa C.A.P." ș.a.). La sate, activitatea de atragere a tineretului la practicarea educației fizice și a sportului va cunoaște, fără îndoială, un puternic impuls prin crearea consiliilor comunale de educație fizică și sport. A- ceste organisme obștești, care își vor desfășura activitatea sub conducerea și îndrumarea comitetelor comunale de partid, trebuie să se bucure de la început de o atentă instruire și de a- jutor concret din partea organismelor județene de sport. Un real sprijin in dezvoltarea educației fizice și sportului, în intărirea caracterului său larg cuprinzător il va constitui

marea întrecere sportivă cu caracter național „Daciada". Ea îi va atrage pe stadioane și terenuri simple, pe piste sau trasee comune, in săli și mai ales în aer liber, atit pe par- ticipanții la sportul de masă, cit și pe sportivii de performanță, intr-o adevărată olimpiadă națională, constituind o încununare a acelei activități de îndrumare, încurajare și practicare a sportului care trebuie să se desfășoare zi de zi.în scopul dezvoltării puternice a sportului de masă sint necesare, de asemenea, măsuri pentru dezvoltarea bazei materiale prin extinderea alături de construcțiile finanțate de la buget — a unor baze simple, cu mijloace locale. Tineretul, toți nătorii entuziaști ai sportului gata să participe la asemenea najări in fiecare municipiu,
sportive existente, și amenajarea —susți- sint ame- oraș,

Miercuri după-amiază a sosit în Capitală prof. Shlomo Avineri, director general în Ministerul Afacerilor Externe israelian, care face o vizită oficială în țara noastră.

în deschidere, revista colele : „în noul an, avînt revoluționar pe calea progresului multilateral al patriei", „înfăptuirea sarcinilor e- conomice — obiectiv de activității de partid" de Nagy, „Pentru o folosire resurselor materiale și „Structură și mobilitate socială' „Sportul, factor de educație nistă". La rubrica „Centenarul independenței de stat a României" e publicat articolul „Cucerirea independenței de . stat — expresie a afirmă-

frunte al Ferdinand eficientă a bănești", î“ ?! comu-

rii voinței român". La răscoala țăranilor din 1907“ este inserat articolul „Flămînzi — un nume în istorie". în cadrul rubricii „Consultații" este publicată consultația „Teoria marxistă a adevărului". La rubrica „Din mișcarea comunistă și muncitorească mondială este inserat articolul „Suveranitatea poporului și democrația socialistă" de Gilles Masson. Revista mai conține rubricile „Știință-învățămînt", „Viața internațională", „Curente și idei", „Cărți și semnificații", „Revista revistelor".

de libertate a poporului rubrica „70 de ani de la la Poznan șiefortul a pro- în-
Tor un
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Un nou trofeu pentru Nadia ComaneciComitetul scriitorilor șl ziariștilor de sport din S.U.A. a desemnat-o pe gimnasta româncă Nadia Comănecl sportiva numărul 1 a anului 1976. Nadia Comăneci a obținut 342 puncte, fiind urmată de Dorothy Hamill — patinaj artistic 106 puncte, Chris Evert — tenis 84 puncte, Sheila
între 9 și 16 ianuarie se vor desfășura în mai multe orașe meciurile campionatului universitar masculin de Selecționata României, care a ciș- tigat ultima ediție disputată la București, va juca în grupa preliminară B, alături de reprezentativele Japoniei, Tunisiei, Belgiei și Poloniei (jocurile acestei grupe vor avea loc în orașul Tarnow). în grupa A, ale cărei meciuri sînt programate în orașele Plock și Bialystok, vor evolua echipele U.R.S.S., Iugoslaviei, Algeriei, Ungariei și Bulgariei. Selecționata țării noastre are în componență 15 jucători : Orban și Vasilache, Drăgăniță, Deacu. Stâkl, Boroș, Voi- na, Grabovschi, Mironiuc, Tudosie.

poloneze mondial handbal.

înalte distincții ale patriei. Recentul exemplu, oferit prin acordarea titlului de Erou al Muncii Socialiste tinerei românce care s-a impus ca cea mai bună gimnastă a lumii, este, de asemenea, o inaltă dovadă a prețuirii de care se bucură sportul în societatea noastră.Programul recent adoptat vizează mobilizarea tuturor sportivilor, a întregului activ, a întregii capacități tehnice din dotarea sporturilor pentru ca sportul de performanță să se ridice, tot mai mult, la nivelul celorlalte realizări de prestigiu ale oamenilor muncii, la nivelul înaltei a- precieri internaționale de care se bucură România socialistă.O preocupare permanentă pentru organele și organizațiile de partid trebuie să o constituie aplicarea măsurilor ce vizează întărirea activității cluburilor și asociațiilor sportive,
MIȘCAREA SPORTIVĂ

cartier, comună sau sat, pentru a situa bazele de practicare a sportului la îndemîna oricui, inclusiv pentru cei care în anumite zile dispun de mai puțin timp.Amplificarea cuprinderii în sportul de masă mai impune lărgirea activului voluntar de instructori și specialiști, asigurarea tuturor condițiilor pentru instruirea tehnică, temeinică și pregătirea pedagogică și politică a instructorilor sportivi. Cu organizațiilor de școlilor trebuie să tărirea autorității ducație. fizică, în programei școlare vește orele de educație fizică, al desfășurării normale a competițiilor sportive ale- elevilor și al permanentei perfecționări pedagogice a acestor profesori. Organele și organizațiile cu caracter sportiv, asociațiile, cluburile, federațiile să acționeze perseverent pentru crearea unui larg și puternic activ voluntar, format'din oameni pricepuți și plini de pasiune, să se ocupe de instruirea și pregătirea lor, astfel ca aceștia să devină buni propagandiști și organizatori ai sportului in rindurile populației.Mlădiță de virf a mișcării sportive de masă, sportul de performanță se bucură, de asemenea, de o atenție deosebită din partea conducerii partidului și statului. Expresia cea mai elocventă a acestei prețuiri o constituie, alături de condițiile materiale asigurate sportului de performanță, recunoașterea meritelor celor ce reprezintă cu cinste culorile patriei prin manifestări de înaltă considerație socială, inclusiv prin acordarea de

sprijinul partid, conducerile se preocupe de în- profesorilor de e- sensul respectării și in ceea ce pri-

a nivelului de pregătire a sportivilor din diferite ramuri. în această sferă de preocupări, un loc însemnat se cuvine acordat întăririi tuturor ramurilor de sfcort cu noi eșaloane de tineri talentați. Trebuie să se asigure îndeplinirea de către toate cluburile și asociațiile sportive a sarcinilor ce le revin privind descoperirea, testarea, pregătirea și promovarea tinerilor talentați — în număr mereu mai mare de la an la an — în conformitate cu planurile stabilite. A- ceasta trebuie să ducă la creșterea efectivă a bazei de masă pentru performanță în fiecare ramură, nu doar numeric, ci calitativ, cu tineri realmente talentați și bine pregătiți; calitatea muncii desfășurate în această direcție trebuie să fie probată de creșterea performanței, în toate ramurile și la toate probele, la nivelurile cele mai bune înregistrate pe plan mondial.Aceasta reclamă o permanentă perfecționare a metodelor de pregătire, adoptarea — între altele — a unor măsuri mai hotărite de pregătire și specializare timpurie — încă din anii copilăriei — a celor mai talentați pentru anumite ramuri și probe sportive. în această ordine de idei, organele și organizațiile de partid să stimuleze permanent acele conduceri de unități sportive, pe acei specialiști care dovedesc preocupare efectivă și permanentă pentru perfecționarea metodelor de pregătire, pentru scurtarea timpului de lansare a tinerilor talentați in arena sportivă internă și internațională.Se cere, in mod deosebit, întărită munca de antrenare a sportivilor, in-

Young — ciclism și patinaj viteză, Cornelia Ender — înot etc.Trofeul atribuit celei mai bune sportive din lume se înmînează după tradiție în fiecare primăvară cu prilejul unei festivități ce are loc la Tampa (Florida).
Tase, Folker, Stef, Matei și Cheli. Antrenorii echipei sînt Nicolae Ne- def și Eugen Trofin.Scrimerii noștri fruntași se pregătesc în prezent pentru apropiatele competiții internaționale. între 26 și 30 ianuarie ei vor fi prezenți la concursul de sabie programat la Moscova, iar în zilele de 28, 29 și 30 ianuarie vor participa la meciul triunghiular de la Berlin dintre echipele de tineret ale Bulgariei, României și R. D. Germane. Sportivii români vor mai concura la tradiționala competiție de spadă „Trofeul Spreafico" (28—30 ianuarie, la Milano) și la concursul masculin de floretă dotat cu „Trofeul Martini", (29—30 ianuarie, la Paris).structorilor, antrenorilor la îndeplinirea riguroasă a programelor de pregătire. Cu cit va curge mai multă sudoare pe terenurile de antrenament, cu atit mai puternice și meritate vor fi aplauzele din timpul competițiilor, cu atit mai sus vor fi urcate treptele gloriei sportive. Iată care trebuip să fie concepția, exprimată metaforic, asupra pregătirii sportivilor de performanță.Desigur, așa cum s-a subliniat în repetate tidului, Nicolae sportivă numai de capacitatea fizică a participantului Ia întrecere, ci și de puterea lui morală de luptă, de abnegația și spiritul patriotic, de limpezimea cu care înțelege valoarea simbolică a reprezentării în competiție. Trăsăturile morale ale sportivului a- devărat, anume voința de a te confrunta cinstit, dar bărbătește. dorința de a-ți depăși propriile limite și limitele naturii, ardoarea de a demonstra perfecțiunea organismului u- man, mindria de a aduce omagii patriei pe care o reprezinți, nu a- par numai spontan, ci sint și rodul permanentei munci de educație.Activitatea de educare politică, morală și cetățenească a sportivilor și cadrelor tehnice, a tuturor lucrătorilor din sport trebuie să se desfășoare sub îndrumarea directă a organelor și organizațiilor de partid, pe baza unor planuri concrete — care să țină seama de specificul vîrstei, de particularitățile ramurilor de sport. Este necesar să fie mai puternic stimulați sportivii și cadrele tehnice care dovedesc pasiune pentru muncă, pentru pregătirea asiduă a performanței, combătîndu-se cu toată decizia vedetismul, lipsa de efort, toate manifestările care contravin cerințelor vieții sportive și care se întorc ca un bumerang împotriva bunelor ale antrenorilor toleranți, ale vilor îngăduitori cu propriile cium. Adevăratul instructor, nor, animator de sport este nu numai un bun tehnician, ci și un bun educator, un om politic, un mentor grijuliu al tinărului ce se îndreaptă spre gloria sportivă.Asumarea unei răspunderi în sportul de performanță, angajarea pe drumul luptei pentru gloria sportivă implică o mare răspundere in fața propriei conștiințe și in fața așteptărilor mulțimii de susținători. Sînt o caracteristică în societatea noastră asumarea de angajamente ferme și continua competitivitate, în muncă, în viață. în gospodărirea localităților, în orice activitate, consecințe ale conștiinței de făuritori liberi și energici ai prezentului și viitorului societății socialiste românești. în aceleași coordonate, in același mod de a privi menirea și rolul fiecăruia, de a răspunde cerințelor trebuie să se inscrie și sportul de performanță, ca și educația fizică și sportul în general.

rinduri in documentele par- în cuvîntările tovarășului Ceaușescu, performanța este legată, nemijlocit, nu

intenții sporti- slăbi- antre-

MUREȘ: întreceri 
în ediția de iarnă 

a „Cupei tineretului"în județul Mureș se află în plină desfășurare întrecerile ediției de iarnă a „Cupei tineretului". La această ediție participă mii de elevi și tineri din întreprinderile și comunele județului. întrecerile de schi, săniuțe, hochei, patinaj, tenis de masă și șah se desfășoară în 230 de baze sportive amenajate în cea mai mare parte prin munca patriotică a tineretului. De exemplu, la Band, Sărmașu și Fintînele au fost amenajate patinoare naturale, iar la Lunca Bradului. Valea Sălardului, Singior- giu de Pădure și Ghindari s-au pregătit pîrtii de schi și săniuțe. La cluburi ale tineretului, la cămine culturale, la bazele sportive din școli au fost, de asemenea, create condiții bune de desfășurare a unor întreceri sportive specifice sezonului.★Sezonul de schi continuă la șitul acestfei săptămîni, cînd sînt gramate cîteva interesanteCursuri. Astfel, vineri și sîmbătă se vor desfășura întrecerile pentru „Cupa Liceului de schi din Predeal". La Poiana Brașov va avea loc sîmbătă și duminică o competiție rezervată biatloniștilor și concursul de schi alpin pentru „Cupa telefericului".Primul concurs internațional (probe alpine) al sezonului se va desfășura în zilele de 15 și 16 ianuarie la Poiana Brașov și va fi dotat cu „Cupa Dinamo".

sfîr- pro- con-

BOB: „Cupa națiunilor"La Igls (Austria) a început ieri competiția de bob 4 persoane „Cupa națiunilor", la care participă 29 de echipaje. După primele două manșe conduce echipajul vest-german pilotat de Gaisreiter, cu timpul de l’50”85/100. Echipajul român condus de Dragoș Panaitescu se află pe locul 14, cu timpul de l’51”48/100.

„PARIS MATCH";

La cinci luni după 
chimică, medicii

© TEMPERATURA 
TERREL Pe baza analizelor e- feetuate cu ajutorul unor izotopi radioactivi asupra a 66 de probe de șisturi silicioase din diferite regiuni ale S.U.A., doi savanți americani consideră că acum 3 miliarde de ani temperatura medie anuală pe suprafața Terrei ar fi fost in jur de 70 grade Celsius. Acum 1.2 miliarde de ani, ea ar fi ajuns la 35 grade, iar spre sfîrșitul erei paleozoice (acum 570—230 milioane de ani) ar fi scăzut la 20 grade. în perioada triasică a erei mezozoice (acum 230—195 milioane de ani) temperatura s-ar fi urcat din nou Ia 35—40 grade. După această perioadă ea ar fi început, din nou. să scadă, a- jungind astăzi la 14,8 grade Celsius.

• CISTERNE DIN MA
SĂ PLASTICĂ. Pentru con' strucția de cisterne de apă potabilă și rezervoare pentru ape

reziduale. în regiunea Suhl (R.D. Germană) se folosesc rășini polimerice nesaturate, întărite cu fibre de sticlă. în localitatea Schmiedefeld am Renn- steig, în rețeaua de aprovizionare cu apă potabilă este folosită de mai multă vreme o cisternă cu o capacitate de 500 mc. Potrivit metodei tradiționale de construcție, cisterna, care are un diametru de 14 metri, ar trebui să aibă pereți groși de 20—25 centimetri. Peretele din masă plastică nu are însă decît o grosime de 8—10 milimetri. în acest fel s-a realizat o importantă economie de materiale de construcție, timpul de execuție a lucrării s-a scurtat considerabil, iar productivitatea muncii a crescut cu 400 la sută.
• UN NOU AVER

TISMENT ÎMPOTRIVA 
FUMATULUI. O treime pînă la jumătate din numărul total

al fumătorilor mor ca urmare a unor boli provocate de consumul de tutun — scrie revista „British Medical Journal". Fumatul — se arată în articol — este unul din principalii dușmani ai sănătății generale a omului, pro- vocind nu numai îmbolnăvirea plăminilor, ci și a altor organe. Vasele sanguine suferă, de asemenea, de pe urma fumatului. Aceste concluzii — subliniază revista — sint rezultatul unui amplu studiu — cel mai temeinic realizat vreodată in Marea Britanie, la care au participat, timp de 20 de ani, 34 000 de medici.
• CENUȘĂ LA FA

BRICAREA BETONULUI. Institutul tehnic pentru construcții din Ceske Budejovice (R.S. Cehoslovacă) folosește cenușă ca adaos la fabricarea be- toanelor. După doi ani de experimentări, la instalația de amestec a betoanelor din Ctyri Dvory s-a constatat că o anumiă can

Itinerarul gazdele noastre, colegii de la „Trybuna Ludu", ni l-au trasat prin inima Poloniei contemporane ne-a reliefat nenumărate fapte evocatoare pentru succesele edificării noii societăți, ca și pentru trăinicia tradiționalelor relații de prietenie și colaborare româno-poloneze. De-a lungul acestui itinerar am putut vedea ipostazele trecutului împletindu-se la tot pasul cu imagini pregnante ale prezentului socialist. Bunăoară, alături de edificiul chii nan, 1550 rii din Italia de nord, întîlnești un vast ansamblu arhitectural modern, cu blocuri de 15 etaje, unde sînt găzduite birourile unor importante întreprinderi și instituții. Poz- nanul rămîne însă întipărit în memorie mai ales prin cunoscutul său tîrg internațional și prin impresionanta activitate industrială, unul din focarele acestei activități fiind marea întreprindere metalurgică „Ce- gielski".— De la mica făbri- cuță întemeiată acum mai bine de un secol de inginerul polonez Hypolit Cegielski pină la uriașul complex industrial de azi e o distanță enormă — spunea Stanislaw Ba- ziuk, membru al comitetului de combinatului, mari de la am fost la sintem măsurăm și pe frinturi mai mici de timp : bunăoară, peste 60 la sută din producția anului 1976 a fost complet înnoită față de cea din 1970.Străbătind vastele hale de producție, in care te întimpină pretutindeni spectacolul riguros și, totodată, plin de însuflețire al muncii disciplinate și eficiente, aflăm date

pe care

impozant al ve- primării din Poz- construită în în stilul Renaște-

referitoare la de diversificare duselor, ca și la trecerea socialistă, a- vînd ca obiectiv economii tot mai mari de materii prime, materiale și, mai ales, de timp productiv. Numai într-un an s-au economisit ca urmare a raționalizărilor 51 milioane de zloți.— Ne face o deosebită plăcere — ne spunea Ioszef Stafecki, tehnician mecanic, secretar al organizației de bază de la fabrica de motoare pentru nave din cadrul combinatului — să subliniem bunele relații
însemnări

de călătorie

ne
partid al Distanțe ceea ce ceea ce

frățești ce există de mulți ani între întreprinderea noastră și întreprinderi similare din România. Știm și sîntem mîndri de faptul că pe nave de producție românească, realizate la Galați, funcționează motoare fabricate la noi. motoare care, după cite ni s-a spus, nu ne fac de rușine. Vom face tot ce depinde de noi pentru a contribui la realizarea în fapt a noilor programe de colaborare dintre țările noastre....Torunul ne-a primit cu monumentalitatea zidurilor cetăți, mereu unde ale șim pede piatră) sub bolțile clădirilor ce poartă patina secolelor trecute, și ajungem in fața unei case strimte. înălțate spre albastrul cerului tomnatic. Lîngă ușa de intrare, o placă simplă amintește că aici a văzut lumina zilei Nikolai Copernic. în piața veche a orașului întilnim statuia Iul Copernic cu sistemul

vechil oglindită în mișcătoarele Vistulei. Pă- dalele vechi

$

solar în mină, statuie al cărei soclu poartă inscripția : „Nicolaus 
Copernicus din Torun 
a pus Pământul in 
mișcare in jurul Soa
relui", expresie a admirației față de geniul marelui fiu al orașului.Cu reverberațiile spiritului creator co- pemician în actualitatea științifică a Poloniei de azi ne întil- nim vizitînd Universitatea din Torun, ce poartă, firesc, numele vestitutului astronom. Aici învață anual — în cinci facultăți și un institut . — peste 9 000 de studenți. dintre care mai mult de 60 la sută la cursurile de zi. Firește, și aici umbra lui Copernic planează nu numai ca o prezență morală, ci și ca o sursă de preocupări concrete : în prezent se construiește aici unul din cele mai mari telescoape din lume, cu un diametru de 25 metri.— Este o pare de prim noastră — ne doctorul în științe istorice Edmund Heza, conferențiar la catedra de istorie antică și secretar al comitetului de partid al universității — să lărgim continuu legăturile cu oamenii de știință din toate țările, în primul rind cu cei din țările socialiste, în rindurile cărora cei din România prietenă ocupă un loc important. Apreciem mult lucrările oamenilor de știință români și am dori să stabilim legături durabile de cooperare cu una din de învățămînt rior din voastră....Din aceleași aleasă simțire nească, ce asemenea motiv din România de-a lungul oricărui itinerar polonez.

Victor 
B1RLADEANU

preocu- ordin a spunea

institutiile supe- țara dumneanou si mereu cuvinte de priete- însoțeșteunui lait- pe vizitatorul

Martiriul copiilor din Seveso
cazurile de îmbolnăvire provocate de poluarea 
declară că victimele nu pot fi vindecate„Mamă, cînd o să-mi treacă erupția de pe față ?“. întrebarea micii Alice, în vîrstă de patru ani, internată în secția pentru copii a clinicii dermatologice din Milano, rămîne fără răspuns. Nici mama sa, Giu- seppina, nici tatăl său, Ennio Senno. de profesie muncitor la o carieră de marmură, nu știu ce să-i spună. Ei se mulțumesc să-i mîngîie încetișor obrajii tumefiați. acoperiți cu o mască de tifon.într-adevăr, la cinci luni după catastrofa de la Seveso, copiii din a- ceastă localitate poartă pe fețele lor stigmatele hidoase ale otrăvirii. Sînt 40 de mici martiri desfigurați din cauza gazului toxic. Corpul lor este acoperit de pustule care ustură cumplit. Ei suferă de așa-numita acnee clorică. Pînă la 10 iulie anul trecut erau niște copii veseli și sănătoși, ca majoritatea copiilor de vîrsta lor. în acea zi tragică, atunci cînd norul de dioxină a „Icmesa" localități se jucau mășuțe — și tocmai fost cei mai atinși de substanța toxică. Din nenorocire, la cinci zile după accident, continuau să se joace prin grădini, să se dea de-a dura în iarba otrăvită : nimeni nu le spusese părinților lor ceea ce se petrecuse cu adevărat la 10 iulie. Firma „Icmesa" — o filială a grupului multinațional „Hoffmann-La Roche" — păstrase tăcerea. Autoritățile de asemenea, intrucît fabricarea triclorfenolului. componentul de bază al unui insecticid, care, in urma exploziei, s-a transformat in substanța cunoscută sub inițialele T.c.d.d. cu un înalt grad de toxicitate, nu era autorizată in mod oficial. Dacă alarma ar fi

„scăpat" din uzina chimică și s-a abătut asupra micii Seveso, era cald, copiii pe afară numai în ca
de aceea au

fost dată la timp, dacă copiii ar fi fost imediat evacuați, cea mai mare parte dintre ei ar fi fost salvați. Boala de piele de care suferă, acneea dorică, este semnalul de alarmă vizibil care denotă că organismul a absorbit substanțe toxice conținînd clor. Or, otrava care a „scăpat" din uzina „Icmesa", dioxina, conține clor. Corpul elimină substanța toxică prin piele, ceea ce provoacă a- ceastă formă de acnee. Erupția se dezvoltă intr-un ciclu de trei pînâ la patru săptămini. pînă ajunge la un punct culminant ; apoi se mai atenuează, după care ciclul se reia de la capăt.Boala este cunoscută, victimele sînt cunoscute. Tratamentul însă rămîne o enigmă de nedezlegat. Cu cit un organism este mai puțin dezvoltat, cu atit reacția sa la substanțele toxice este mai puternică, iar cazul micilor victime de la Seveso confirmă acest lucru. Cit privește părinții, ei au adesea impresia că micile victime au transportați în timp ce din umeri.în cursul unui „Congres asupra dioxinei", care a avut loc la Milano la 23 octombrie anul trecut, savanții americani au explicat, în spatele ușilor închise, colegilor lor italieni modul în care otrava T.c.d.d. distruge organismul din interior. Experiențe efectuate pe maimuțe au demonstrat că animalele slăbite sucombă m urma unor hemoragii interne. Pleoapele li se umflă atit de puternic, incit nu mai pot să vadă ; părul ie cade și animalele intră îptr-o agonie lentă, întrucît T.c.d.d. distruge sistematic mijloacele de apărare ale corpului împotriva agenților din afară.

devenit adevărați cobai, de la un spital la altul, medicii dau neputincioși

Iar copiii din Seveso manifestă simp- tome asemănătoare. Pe de altă parte, există și pericolul înspăimin- tător al cancerului. Știri recente sosite de la Seveso nu sînt cituși de puțin liniștitoare in această privință. La 16 noiembrie trecut, la patru luni după accident, o vacă, aflată numai timp de 24 de ore, la 10 iulie, în zona toxică, a murit de leucemie. în laptele său s-au găsit urme de dioxină.Profesorul Ghetti, directorul oficiului sanitar din regiunea Seveso, a explicat ce ar putea să însemne a- ceasta pentru Seveso : „Dacă o vacă, care în medie cîntărește 300 kg, moare la patru luni după catastrofă, nu este exclus ca o ființă umană, cintă- rind 70 kg, dar care nu a fost în contact atit de intens, prin alimentare, cu substanțele contaminate (respectiv, iarba), să aibă același sfirșit înlăuntrul unei perioade de circa patru ani".între timp minia crește la Seveso. La începutul lunii decembrie. 300 bărbați, femei și copii care trăiesc în zona neinterzisă din Seveso (așa- zisa „zonă B“. zona cea mai contaminată fiind cunoscută sub numele de „zona A“) au blocat autostrada Como—Milano în dreptul ramificației care duce la Seveso și au organizat, timp de două zile, o demonstrație de protest. Prof. Ghetti împărtășește pesimismul lor : „Ar distrugem imediat prin strucțiile și întreaga zona A. Ceea ce s-a poate fl comparat, într-un fel, cu ceea ce s-a petrecut la Hiroșima : este una dintre catastrofele cele mai înspăimîntătoare din lume. Și totuși, încă nu ne dăm seama de acest lucru".

fi trebuii să foc toate con- vegetatie din petrecut aici

titate de cenușă sporește flexibilitatea amestecului de beton la pomparea in autovehiculul de transportat sau la turnarea in forme. Instalația de amestec a betonului a fost prevăzută cu un dispozitiv special de dozare a cenușii uscate.
• ULTIMUL. DuPă de‘ cesul primarului micii localități Saint-Symphorien, departamentul Alpes de Haute Provence (Franța de sud), așezarea este lipsită de populație. Albert Bayle, care a decedat în vîrstă de 74 de ani, a fost de 16 ani nu numai primar, ci și singurul locuitor al satului — precizează agenția France Presse.
• A TRECUT STRÎM- 

TOAREA MAGELLAN, în ajunul Anului nou, Lynne

Cox, în vîrstă de 20 de ani, din Los Alamitos (California), a trecut înot, pentru prima oară în lume, strimtoarea Magellan, între insula Țara Focului și continentul sud-american. Ea a parcurs distanța de 6,4 km în 61 de minute și două secunde, înfruntind o temperatură a apei de numai 7 grade Celsius și o viteză a vîntului de 48 km pe oră. In trecut, Lynne a mai străbătut inot, dus-intors, Canalul Minecii.
© DETECTORUL DE 

DROGURI. Leon Tate, funcționar la vama din Perth, capitala Australiei occidentale, a inventat o mașină care descoperă drogurile chiar și în cele mai sigure ascunzători. Mașina, care este montată pe un cărucior, are forma unui sandviș avînd o deschizătură care per

mite scoaterea plicurilor și a pachetelor. Un fel de ecran de televiziune permite examinarea a mai mult de 300 de obiecte pe oră și poate descoperi și cele mai mici cantități de droguri, oriunde ar fi ascunse.
• 55 DIN 13 000.Examen in 13 amfiteatre din diferite institute de invățămînt superior ale Romei. Susținătorii lor nu sint studenți. ci peste 13 000 de tineri veniți din toate colțurile Italiei pentru a ocupa cele 55 de posturi vacante de ajutori de bibliotecari ale institutelor. Doar unul din aproximativ 240 de candidați poate conta că va obține modestul post, deși toți participanta la această competiție sînt absolvenți de liceu sau ai învățămîn- tului superior. Concursul de mai sus, relevă presa italiană, demonstrează cit de mare este armata șomerilor tineri. Potrivit datelor oficiale, în Italia 950 000 de persoane din această categorie — cuprinse între 14 și 29

de ani — sînt în căutarea unui loc de muncă.
® MAȘINĂ DE TUR

NAT MATERIALE PLAS
TICE. O mașină de turnat piese cu suprafețe netede din materiale plastice a fost construită la uzina pentru tehnica turnatului din Plevna. Instalațiile care funcționează pe baza unui procedeu de contrapresiune elaborat în Bulgaria fac posibilă utilizarea materialelor plastice ușoare cu rezistență ridicată care vor putea înlocui metalul și lemnul.

© SPRE ERADICA
REA MALARIEI ? Un savant de la Universitatea .iRocke- feller" din New York a reușit, pentru prima oară, să obțină în laborator, într-un mediu preparat pe bază de singe uman, a- genți ai malariei. în cercurile

științifice se apreciază că reușita acestui experiment ar putea constitui un prim pas spre producerea in cantități mari a unui vaccin care să permită eradicarea malariei, maladie care mai face ravagii pe subconti- nentul indian și intr-un șir de țări africane. Vaccinurile preparate pînă acum se obțin încă în cantități insuficiente pentru a se putea efectua vaccinări preventive pe scară largă. Ca urmare, in Africa tropicală a- proximativ 95 la sută din locuitori mai suferă de malarie, iar în lume un milion de copii, sub vîrsta de 14 ani, mor anual de pe urma acestei maladii.
© POLITIA... PRĂDA

TĂ. La Hamburg a fost furată o cantitate de heroină de 650 de grame, care pe piața drogurilor ar fi valorat 130 000 mărci vest- germane. Aparent, nimic neobișnuit în acest furt, numai că heroina se afla în... seifurile poliției.
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MADRID

Reuniunea Comisiei 
opoziției democraticeMADRID. în capitala Spaniei s-au încheiat lucrările reuniunii Comisiei opoziției democratice, denumită „Comisia celor nouă", care negociază cu guvernul Suarez democratizarea vieții politice în Spania —■ informează A.F.p. și U.P.I. La dezbateri au participat Santiago Carrillo, secretarul general al Partidului Comunist din Spania, Felipe Gonzales, prim-secre- tar al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol. Enrique Tierno Galvan, președintele Partidului Socialist Popular, Francisco Fernandez Ordonez. lider al Federației social-demo- cratice, Joaquin Satrustegui, lider al Partidului Liberal. Anton Canellas, reprezentant al Uniunii Democratice din Catalonia, Jordi Pujol, președintele Convergentei democratice din Catalonia, Julio Jauregui, lider al Partidului Naționalist . Basc, și Valentin Paz Andrade, independent.„Comisia celor nouă" și-a exprimat satisfacția unanimă față de recenta hotărîre a guvernului Suarez privind suprimarea Tribunalului ordinii publice, precum și a competențelor a-, tribuite jurisdicției militare în domeniul politic.Participant» au hotărît. în. unanimitate. să desemneze o delegație a comisiei, care va avea misiunea să negocieze cu președintele guvernului spaniol probleme privind acordarea amnistiei generale și recunoașterea tuturor partidelor politice. A- ceastă delegație este alcătuită din Felipe Gonzales, Anton Canellas, Julio Jauregui și Joaquin Satrustegui. în același timp, s-a hotărit crearea unei alte delegații care, intr-o etapă ulterioară, urmează să negocieze cu guvernul principiile politice ale procesului electoral.★Marți seara s-au produs într-o suburbie a orașului spaniol Barcelona ciocniri intre forțele de poliție și grupuri de demonstranți ce participau la o manifestație de solidaritate — interzisă de autorități — cu an- gajații unei întreprinderi locale, aflați în grevă de la începutul lunii noiembrie.

Publicarea textului 
reformelor 

constituționaleîn Spania a fost publicat miercuri textul reformelor constituționale a- doptate la sfîrșitul lunii noiembrie de Cbrtesuri (Parlamentul) și a- probate în cadrul referendumului național desfășurat la 15 decembrie anul trecut. Acestea prevăd, după cum s-a anunțat, crearea unui for.legislativ bicameral, format din Camera Deputaților — âvînd 350 de membri și Senat. — cu 247 membri. Atît deputății, cit și senatorii vor fi aleși prin vot.Agenția U.P.I. menționează că publicarea textului amendamentelor constituționale marchează intrarea lor în vigoare. »
PROBLEMA RHOMSIANĂ 
Organizarea unei noi reuniuni 
la nivel inalt a statelor africane 

vecineLUSAKA — Statele africane vecine cu Rhodesia urmează să organizeze o reuniune la nivel inalt, care se va desfășura la Lusaka, la sfîrșitul a- cestei săptămini — informează agenția France Presse. Reuniunea, arată agenția, va avea loc la inițiativa președintelui Zambiei, Kenneth Kaunda, și a președintelui Tanzaniei, Julius Nyerere.Participant» preconizează adoptarea unei poziții comune privind rolul pe care consideră,că trebuie să-1 dețină Marea Britanie în perioada de tranziție ce va preceda proclamarea adevăratei independențe a Rhodesiei și preluarea conducerii de către reprezentanții populației de culoare, majoritară in țară.Armata Populară Zimbabwe (Z.I.P.A.) a dat publicității, la postul de radio mozambican, un document conținind condițiile a căror îndeplinire este considerată necesară pentru ca Marea Britanie să-și aducă o contribuție reală la instaurarea unei conduceri majoritare in Rhodesia — informează agenția Associated Press. Documentul arată că este necesar să se renunțe la manevrele privind a- ducerea la conducere in Rhodesia a unui guvern marionetă care să reprezinte interesele populației minoritare.
In luptă pentru dreptul la muncă
Ampla desfășurare a mișcării greviste în țărileîn căutarea febrilă a unor soluții pentru ieșirea din dificultățile economice și financiare, autorii programelor de redresare preconizează, in mai toate țările capitaliste afectate de criză, ample măsuri de austeritate. Deși nu lipsesc promisiunile și angajamentele solemne că sacrificiile vor fi in mod echitabil repartizate, transpunerea în practică a programelor respective se repercutează negativ doar asupra situației, materiale și sociale , a oamenilor muncii. In schimb, este tot mai intens propagată „teoria" potrivit căreia „reînviorarea conjuncturii nu poate avea loc*  decit dacă patronii ajung să realizeze din nou profituri record". Inconsistența acestei „teorii" a fost dovedită de întreaga evoluție a situației economice din principalele țări capitaliste in anul 1976. — perioadă in care cifrele de afaceri ale monopolurilor au urcat la cotele sperate fără a interveni modificări vizibile în absorbirea șomajului și stoparea deteriorării veniturilor reale ale maselor muncitoare. Politologul vest-german Martin Greiffenhagen Consideră că amploarea actuală a șomajului (18 milioane în principalele țări capitaliste dezvoltate din punct de vedere industrial) demonstrează persistența legii capitaliste a jdnglei : „Fiecare șomer in parte suferă, fără- a avea vreo vină, daune materiale, sociale și psihice datorită evoluției economice negative". în același, sens. Heinz Vetter, președintele Confederației vest-ger- mane a sindicatelor, care reunește peste 7 milioane salariați, declară : „Cînd economia socială de piață — ca sistem care reglementează economia noastră — nu este capabilă, prin •forturi concertate, să restabilească

în favoarea unei noi ordini 
economice internaționaleCreșterea economică a țărilor In curs de dezvoltare, în cadrul noii ordini economice internaționale, a precizat într-o declarație ministrul de externe Y. B. Chavan, a devenit un obiectiv prioritar . al politicii Indiei, El a relevat că actuala situație economică internațională ar putea deveni explozivă datorită faptului că unele țări subdezvoltate se află la un punct critic. Datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare a atins nivelul de 150 miliarde dolari — a spus ministrul indian, arătînd că o reducere minimă, de 5 la sută, din bugetul militar al statelor industrializate ar putea crea suficiente resurse financiare pentru a ajuta dezvoltarea mai rapidă a circa două treimi din populația globului.Accentuarea decalajului economic, a relevat ministrul afacerilor externe al Indiei,: a creat o situație care va continua să submineze relațiile internaționale. Relevindu-se importanța cooperării între țările în -curs de dezvoltare. între statele nealiniate, în declarație ,se arată că unele dintre aceste state au obținut deja succese însemnate in dezvoltarea tehnologiei lor.

PREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN TARILE6
ÎN CURS DE■>

Întrunire consacrată modali
tăților de promovare a coo

perării industrialeMiniștrii industriei din 22 de țări în curs de dezvoltare au început marți, la Delhi, o reuniune consacrată examinării, modalităților de promovare a cooperării industriale și tehnologice . dintre țările lumii a treia. Ministrul indian al industriei, T. A. Pai, a. declarat că țările în curs de dezvoltare trebuie să fie unite și să se ajute între ele pentru a asigura folosirea optimă a tehnologiei moderne în scopul ridicării nivelului de viață al popoarelor respective.
LIBIA : 100 milioane 
de dinari — investiții 

în industrie• Potrivit prevederilor planului de dezvoltare al Libiei, în acest an se vor construi 20 de întreprinderi industriale. Pentru aceasta, guvernul a alocat 100 milioane de dinari li- bieni, sumă record în ce privește investițiile în industrie. In ' acest an urmează să intre în funcțiune două mari întreprinderi constructoare de mașini, 6 combinate pentru materiale de construcții, două fabrici de ciment și o serie de alte obiective. Toate cele 20 de întreprinderi noi se construiesc în cadrul sectorului economic de stat, care cuprinde în prezent 80 la sută din producția industrială a țării.
ECUADOR : Proiect pentru 

dezvoltarea regiunilor 
din sudul țării• Pentru dezvoltarea provinciilor din sudul Ecuadorului a fost elaborat un plan care prevede dezvoltarea agriculturii și creșterea vitelor, paralel cu valorificarea resurselor forestiere și miniere. Această regiune, care se întinde pe o suprafață de 8.6 milioane acri, cuprinzînd provinciile Loja, El Oro și Zamora-Chinchi- pe, este în prezent una din cele mai sărace din Ecuador. Pentru elaborarea studiilor necesare. Banca inter- americană de dezvoltare a acordat Ecuadorului un împrumut de 345 000 de dolari.

Companiile multinaționale trebuie să respecte 
suveranitatea țărilor - gazdă

Opinii ale participanților la seminarul de la DelhiDELHI. — în cursul seminarului consacrat activității companiilor multinaționale, ce se. desfășoară in capitala Indiei, s-a relevat intre altele că acestor companii nu trebuie să li se permită ca în activitatea lor să depășească limitele legale stabilite de țările-gazdă. Cu același prilej s-a subliniat că „codtll comportării", elaborat de țările dezvoltate, grupate în Organizația pentru cooperare economică și dezvoltare (O.E.C.D.) este „prea flexibil", fapt pentru care țările-gazdă trebuie să întreprindă măsuri susceptibile să împiedice aceste 

foarte curînd deplina folosire a mîi- nii de lucru, atunci trebuie pusă întrebarea dacă acest sistem de reglementare a economiei mai este justificat pentru viitor".Drept urmare, anul 1976 a înregistrat o intensificare a luptelor sociale, tendință manifestată încă din anul precedent. Datele Organizației Mondiale a Muncii, bazate pe surse guvernamentale, arată că in 1975 au participat la greve 27 milioane de oameni. In aceste cifre nu sint. evident. incluse acțiunile protestatare de scurtă durată, demonstrațiile, ocuparea întreprinderilor și alte forme orgahizate'de luptă împotriva ofensivei patronale, care au mobilizat aproape 50 ■ de milioane de salariați.Pină cînd O.I.M. va întocmi un bilanț definitiv al mișcării greviste din 1976, să consemnăm citeva din puternicele acțiuni muncitorești, cu participarea crescîndă a lucrătorilor din sfera muncii intelectuale și a serviciilor.în Italia au declarat grevă, în luna ianuarie 1976, 12 milioane de salariați din toate ■ sectoarele economice ; în februarie — 7 milioane din întreprinderile industriale : în martie — 1.4 milioane constructori ; în mai — 4 . milioane, mai ales din industria textilă și din sectorul bancar. în iulie, numărul greviștilor a ajuns la 7 milioane, iar în noiembrie — la 18 milioane.în Franța, o cronică la fel de bogată 'in mișcări sociale, marcată îndeosebi de greva din octombrie a celor 6 milioane de salariați din întreprinderi și instituții, precum și de demonstrația care a mobilizat 2 milioane de participanți contra măsurilor preconizate de guvern pentru „redresare".

In cadrul convorbirilor dintre delegația parlamentară iugoslavă, condusă de Kiro Gligorov, președintele Adunării R.S.F.I., aflată intr-o vizită oficială în India, și un grup de de- putați in frunte, cu președintele Camerei Populare (a reprezentanților), Bali Ram Bhagat. s-a exprimat îngrijorarea în legătură cu adincirea decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. S-a relevat necesitatea unei ordini economice internaționale, care să facă posibilă folosirea la maximum a potențialului lor în vederea unei dezvoltări mai rapide.Luînd cuvîntul în Camera Reprezentanților a Republicii Trinidad- Tobago, primul ministru al acestei țări, Eric Williams, a arătat că țările în curs de dezvoltare continuă să se pronunțe pentru negocieri asupra unui anumit număr de probleme avînd drept obiectiv realizarea echității în relațiile economice internaționale și instituirea unei noi ordini economice în lume.

DEZVOLTARE
TUNISIA : Sporirea capacității 

de prelucrare a țițeiului• Guvernul Tunisiei a examiftat problema sporirii capacităților naționale de prelucrare a țițeiului. In anul 1980 capacitatea de producție a rafinăriei de la Bizerta, deocamdată singurul obiectiv de acest fel, va spori de două ori, urmînd să prelucreze intr-un singur an două milioane tone. Potrivit hotărîrilor a- doptate,. în orașul Gabes va fi construită o nouă rafinărie, cu o capacitate anuală de producție de trei milioane tone țiței. Producția globală de petrol a Tunisiei a fost anul trecut de 3,9 milioane tone.
MOZAMB1C : Șantierele țării• în Republica Populară Mozam- bic anul acesta se acordă o atenție deosebită construcțiilor. în întreaga țară se construiesc locuințe, școli, instituții sanitare, întreprinderi pentru servirea populației. Deși un mare număr de specialiști străini au plecat din țară, numeroase întreprinderi industriale și agricole funcționează la capacitatea deplină. In agricultură se creează centre de producție, care au la bază munca cooperatistă.

MAROC : Extinderea zonei 
industriale de la Tanger• La Tanger a început construcția a trei noi unități ale industriei ușoare marocane. Este vorba de fabrici de încălțăminte și geamantane din piele, precum și de hîrtie pentru folosință industrială. Alte șapte proiecte se află în curs de realizare. Printre acestea se află fabrici de confecții, de tuburi fluorescente etc.

MADAGASCAR :
„Operațiunea agricultura”• Guvernul Madagascarului întreprinde o largă acțiune pentru dezvoltarea agriculturii. Cunoscută sub denumirea de „Marile operațiuni a- gricole", această acțiune are ca scop promovarea producției agricole și a creșterii vitelor, introducerea treptată a tehnicii urmărind imbunătățirea productivității.

companii să incalce suveranitatea vreunei țări. Participanții la seminar au sprijinit măsurile inițiate de Națiunile Unite in vederea eliminării practicilor companiilor multinaționale care contravin noului curs de a se stabili relații economice echitabile în lume. Totodată, a fost salutată inițiativa privind convocarea unei conferințe a țărilor nealiniate, la care să fie aprobată înființarea unui centru internațional de informare privind activitatea companiilor multinaționale și să fie conceput și aplicat in practică statutul acestui centru.

occidentale în 1976în Spania, acțiunile oamenilor muncii au avut, pe lingă revendicări economice, un pronunțat caracter social și politic. După acțiunile din lunile ianuarie și februarie, în octombrie manifestațiile și mitingurile, desfășurate la Madrid. Barcelona, Sa- ragoza, Bilbao, Sevilla, Malaga, au cuprins mase de salariați din întreprinderile industriale, din transport, din serviciile poștale, învățători și funcționari. In noiembrie, aproape 2,5 milioane de oameni ai muncii au protestat împotriva politicii economice printr-o grevă la scară națională, cea mai mare în ultimii 40 de ani..Și în alte țări capitaliste anul 1976 s-a caracterizat prin amploarea acțiunilor de masă ale oamenilor muncii in apărarea drepturilor lor vitale. Potrivit datelor oficiale, în S.U.A. s-au înregistrat, din luna ianuarie pină în octombrie, 38 de milioane zile de grevă. în Canada, 1,3 milioane de muncitori și salariați și-au exprimat prin greve împotrivirea față de consecințele negative ale „programului antiinflaționist".Chiar și în țări ca Anglia și R.F.G., unde liderii sindicali au convenit cu guvernul o temporizare a revendicărilor, ascuțirea conflictelor sociale s-a concretizat în mari acțiuni împotriva șomajului și măsurilor arbitrare ale patronatului.Acțiunile oamenilor muncii au dobîndit forme dintre cele mai diferite — de la simpla încetare a lucrului și ocuparea întreprinderilor in scopul continuării producției pină la prezentarea de revendicări privind necesitatea naționalizării unor sectoare vitale ale economiei și la drepturi sindicale și libertăți democratice.
P. STANCESCU

ORIENTUL APROPIAT „Poporul namibian este ferm hotărît
© Relansarea economică în Liban — aspect pozitiv în cadrul 
eforturilor de instalare a calmului • Pregătiri în vederea 

întrunirii Consiliului Național Palestinean

să-și cucerească independența*
Declarația unui lider al S.W.A.P.O.Relansarea activității ■ comerciale — înregistrată Jnultimul timp la Beirut — este apreciată ca un nou aspect pozitiv în cadrul eforturilor de re- instaurare a calmului și liniștii în țară, de revfehire la preocupările anterioare ale Libanului? Potrivit unor surse din Beirut, reluate de agenția France Presse, . cumpărăturile făcute, în capitala libaneză cu prilejul sărbătorilor de iarnă au atins un nivel comparabil cu cel înregistrat in perioada corespunzătoare a anului 1974, înainte de declanșarea conflictului.în orașul Byblos, situat la aproximativ 25 km nord de Beirut, s-a produs, marți noaptea, o puternică explozie, care a provocat importante pagube materiale, fără a se înregistra însă victime omenești. Citind surse libaneze, agenția Associated Press menționează, totodată, că bilanțul exploziei care a avut loc luni noaptea în cartierul răsăritean al Beirutului, se ridică la 40 .de morți. Dintre persoanele rănite în acest atentat terorist, alte 48 se află în stare critică, precizează aceeași agenție.
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agențiile de presă transmit:
întrevedere. DuPă cum re- latează agenția T.A.S.S., secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și Cyrus Vance, desemnat de președintele ales Jimmy Carter pentru postul de secretar de stat al S.U.A., au avut o întrevedere cu ambasadorul U.R.S.S. la Washington. A. Do- brinin. După întrevedere, referin- du-se la organizarea, în cursul acestui an, a unor convorbiri sovieto- americane la nivel înalt în vederea semnării acordului bilateral privind limitarea armamentelor strategice, Cyrus Vance a declarat că după opinia sa o asemenea întîlnire trebuie să aibă loc.
LC! PîOTS s"a hitnmlt, recent, Comitetul francez de sprijin și de acțiune. pentru reunificarea independentă și pașnică a Coreei. In programul de acțiune al comitetului se arată' că motivul principal pentru care Coreea nu a fost încă reunifi- cată rezidă în amestecul extern și în prezența in Coreea de sud a unor trupe străine. Documentul reafirmă sprijinul Comitetului față de propunerile pozitive ale R.P.D. Coreene in problema reunificării independente și pașnice a țării.
Lîî ESl’liîl au *ncePu^ convorbirile oficiale între Oskar Fischer, ministrul afacerilor externe al R.D.G., și omologul său cehoslovac, Bohuslav Chnoupek, aflat în vizită in capitala R.D.G. Discuțiile se referă la probleme ale relațiilor bilaterale și la unele aspecte ale situației internaționale actuale.
Convorbiri ingoslovo- 

yrOOOȘti. Ministrul afacerilor externe al Greciei, Dimitrios Bitsios, a sosit la Belgrad, într-o vizită oficială de prietenie în Iugoslavia, la invitația omologului său, Miloș Mi- nici. în cursul vizitei, informează a-genția Taniug, cei doi miniștri vor proceda la un schimb de păreri referitor la problemele actuale ale vieții internaționale, îndeosebi la situația din Europa și zona Mării Mediterane.
Lider al majorității de

mocrate în Senatul S.U.A. a fost desemnat marți senatorul Robert Byrcl din statul Virginia. Desemnarea Jui Byrd a intervenit după retragerea candidaturii lui Hubert Humphrey, fost vicepreședinte al S.U.A. R. Byrd înlocuiește pe senatorul Mike Mansfield, lider al majorității democrate, începînd din anul 1962. In aceeași zi, ca lider al minorității republicane în Senat a fost ales senatorul Howard Baker, din statul Tennessee.
Ambasadorul Ciprului Ia 

PariS PolYs Modinos, a declarat miercuri că guvernul de la Nicosia este gata. în orice moment, să reia convorbirile intercomunitare,. pentru a se ajunge la o soluționare justă a situației din insulă. Subliniind că toate rezoluțiile O.N.U. adoptate in problema cipriotă, precum și toate instanțele internaționale „au recunoscut suveranitatea, independența, Integritatea teritorială și nealinierea Republicii Cipru", Modinos a arătat că acceptarea de către guvernul cipriot a unui sistem federal reprezintă o concesie esențială, care nu a fost apreciată la justa sa valoare.

O puternică alunecare de teren survenită în perimetrul localității Agrigento, 
Sicilia, a provocat fisuri în parapetele de piatră rutiere și prăbușirea unor 
porțiuni de șosea (în imagine), în imediata apropiere a unui renumit parc 
arheologic, adăpostind vestigii de pe vremea civilizației antice grecești

Purtătorul de cuvînț oficial al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Abdul Mohsen Abu, a declarat că. după încetarea războiului civil din Liban, intre O.E.P., Siria și alte țări arabe există relații .trainice de prietenie, adăugind că acestea se bazează pe hotăririle Conferinței arabe la ni-; vel înalt de-la Rabat. •Organizația pentru Eliberarea Palestinei- nu ^intenționează . să constituie un guvetn in exil, la precizat purtătorul de cuvint al O.E.P., Abdul Mohsen Abu. intr-un interviu acordat ziarului sirian „Al Baas", citat de agenția U.P.I. Măsurile tinzînd la crearea unui stat palestinean independent — a spus el — vor putea fi a- doptăte numai' de Consiliul Național Palestinean, - adăugind ’ că. pregătirile pentru convocarea sesiunii Parlamentului palestinean se vor desfășura cu prilejul reuniunii Consiliului Central, care va avea loc la Damasc; începînd de la 11 ianuarie.

Primul ministru italian, Giulio Andreotti, s-a întîlnit miercuri cu liderii sindicatelor pentru consultări în încercarea de a obține un acord asupra unor restricții în politica salariilor, care ar putea constitui o parte a pachetului de măsuri economice destinat combaterii creșterii inflației.
0 reuniune,Ia cara lau par* te experți din 40 de state membre ale Comisiei economice O.N.U. pentru Africa, și-a început lucrările la Nairobi. Sînt examinate probleme legate de instalarea pe continent a unei stații de recepționare in direct a informațiilor transmise prin sateliți. Informațiile se referă la explorarea resurselor naturale și Ia schimbările intervenite în mediul ambiant.
0 delegație guvernamen

tală egipteană,condusă de vi- cepremierul Muhammad Hafez Gha- nen, a sosit într-o vizită la Conakry — capitala Republicii Guineea — unde va avea convorbiri cu primul ministru, Lasana Beavogui, și cu alte oficialități.
Recoltă record în U.R.S.S.In 1976, în U.R.S.S. a fost obținută o recoltă de cereale de 223,8 milioane tone — cea mai mare din istoria tării — a declarat în cadrul unei conferințe de presă Valentin Mesiaț, ministrul agriculturii al Uniunii Sovietice, relatează agenția T.A.S.S. S-a recoltat o cantitate suficientă de cereale pentru a satisface necesitățile țării. Se prevede ca in 1980 recolta medie de cereale să ajungă pină la 235 milioane tone.
Rezervele de volută ex

ternă ale Japonieiau scăzut cu 121 milioane dolari în decembrie a- nul trecut, ajungînd la 16,6 miliarde dolari — a anunțat marți Ministerul japonez de Finanțe, precizînd că este cea mai mare scădere lunară din decembrie 1975.
Viitoarele alegeri din Is

rael vor avea i°c la 17 mai- Paria* mentul lsraelian (Knessetul) a adoptat marți, în prima lectură, un proiect de lege în acest sens, informează A.F.P. Totodată, Parlamentul israelian a votat miercuri autodizolvarea sa anticipată. Actualul guvern, prezidat de Yitzhak Rabin, își va e- xercita plenar atribuțiile executive pină la alegeri — s-a anunțat la Tel Aviv.
In comunicatul publicat ,n urma unei sesiuni a Comisiei mixta , guvernamentale siriano-franceze, desfășurate la Damasc, se arată că cele două părți au căzut de acord să înființeze o întreprindere mixtă pentru dezvoltarea industriei siderurgice siriene. Totodată, Franța va contribui la creșterea producției energetice siriene, va furniza echipament pentru telecomunicații și industriile chimică și petrochimică.
Devalorizare. Mone[’a pe- ruană — sol-ul — a fost din nou devalorizată, la 4 ianuarie. Aceasta este a 22-a minidevalorizare de la 19 septembrie anul trecut.

Poporul namibian este ferm hotărît să pună capăt regimului de ocupațio al rasiștilor din Republica Sud-Afri- canți in Namibia — a declarat Timoti ; Ichonga, membru al conducerii Or- > ganizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), aflat într-o I vizită la Freetown, capitala Sierrei Leone. Liderul S.W.A.P.O. a cerut evacuarea imediată a tuturor trupelor sud-africane de pe teritoriul Namibiei șl eliberarea tuturor deținu- ților politici , șl a patrioților arestat! de autoritățile de la Pretoria.Subliniind că Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este singurul reprezentant legitim și autentic al poporului din Namibia, ; Timoti Ichonga a condamnat tentativele rasiștilor de a soluționa problema independentei Namibiei intr-o manieră neocolonialistă. Șeful regimului rasist ■ de la Pretoria, Vonster, și autoritățile din Republica Sud-

Evoluții contradictorii 
ale lirei sterline au 10c după confirmarea de către Fondul Monetar Internațional a acordării unui important împrumut Marii Britanii. Astfel, față de dolar, ale cărui poziții au slăbit în ultimele zile, lira sterlină a progresat ; de asemenea, ea și-a sporit cursul față de moneda elvețiană. în schimb, cursul monedei britanice a scăzut față de francul francez și de marca vest-ger- mană.

Excedentul balanței co
merciale a R.F.G. a scăzut cu 3,3 miliarde mărci, ajungînd la 34 miliarde mărci. în 1976 — se relevă intr-un buletin publicat de Oficiul federal pentru informații privind comerțul exterior și agenția de știri economice V.W.D. din R.F.G.

Președintele Ciadului, Fe* lix Malloum, a sosit la Cairo într-o vizită oficială de cinci zile în Egipt, la invitația președintelui Sadat. Agenția M.E.N. menționează că întrevederile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor avea loc sîmbătă.
Accidente aviatice. Un ’’ parat „Mirage" al forțelor aeriene spaniole s-a prăbușit, marți, în apropiere de baza sa, în zona localității Albacete. Pilotul avionului și-a pierdut viața în accident. Totodată. în apropiere de Bordeaux s-a prăbușit, marți, uh avion militar francez de tip „Mirage-3“. care efectua un zbor de încercare. Pilotul și celălalt membru al echipajului, care s-au salvat prin catapultare, au fost răniți.
Poliția judiciară portu

gheză 3 confirma*; faptul că o persoană arestată recent la Lisabona ca posesoare a unor bancnote false to- talizînd 500 000 dolari este unul din „creierele" unei rețele internaționale de falsificatori descoperite vara trecută la Algarve, în sudul Portugaliei. Membrii bandei imprimaseră atunci bancnote totalizing 1,5 milioane dolari.
Cargoul egiptean „Ghi- s-a scufundat în apropierea portului Alexandria, în urma unul incendiu care a izbucnit la bordul său. Echipajul navei a reușit să se salveze. Cargoul se afla în cursă spre Italia, unde transporta 1 000 tone bumbac.
Bananele și dominația 

economicăUn document al U.N.C.T.A.D., difuzat recent, recomanda o schimbare a raporturilor dintre țările producătoare de banane și companiile multinaționale care monopolizează comercializarea acestor fructe. Studiul menționat releva marile daune pe care „multinaționalele" le aduc economiilor țărilor producătoare de banane, arătînd, Intre altele, ca aceste țări primesc numai 11,5 la sută din fiecare dolar plătit de consumatori pentru bananele cumpărate și că 99 la sută din navele transportatoare sint controlate de firmele multinaționale.Datele confirmă că trei din aceste firme „Castle and Cooke", „United Brands" (fost „United Fruit") și „Del Monte", cu sediul In S.U.A., monopolizează 70 la sută din comerțul mondial cu banane, exercitind o considerabilă influență în viața politică și economică a țărilor unde operează și unde au ca aliați cercurile autohtone cele mai reacționare. Concurența între monopoluri a slăbit cu timpul pozițiile deținute de „United Brands", in favoarea companiei „Del Monte", dar a- cest lucru nu a adus nici o modificare în raporturile dintre „multinaționale" și țările producătoare și, mai ales, în viața muncitorilor ce lucrează cîte 12—14 ore pe planta

țiile amintitelor monopoluri în schimbul unui salariu de mizerie.In pofida diferitelor manevre ale companiilor (inclusiv organizarea unor sindicate a- flate sub controlul patronilor), lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai se amplifică. In Honduras, 1 800 de muncitori agricoli de la o companie subsidiară firmei „United Brands" au cerut
IN TARI LATINO- 

ANIER1CANEexpulzarea liderilor sindicali aflați in slujba intereselor patronilor, iar lucrătorii de pe plantațiile filialei „Del Monte" din Costa Rica au declarat grevă pentru a obține o majorare a salariilor și readmiterea la lucru a celor con- cediați.Preocupate de consecințele economice și sociale ale activității „multinaționalelor", principalele țări producătoare de banane din America Latină (Guatemala, Panama. Republica Dominicană, Honduras, Columbia și Costa Rica) au creat „Uniunea țărilor exportatoare de banane" (U.P.E.B.). Pentru cele șase țări, exportul de banane constituie una dintre cele mai importante surse de devize.U.P.E.B. a propus ca primă măsură instituirea taxei de 1 dolar la fiecare ladă de

Africană intenționează, prin acțiunii® pe care le pun la cale, să permanentizeze regimul despotic de ocupație, rasist, și să continue ocuparea ilegală a Namibiei, creînd pe teritoriul acestei țări guverne marionetă conduse de reprezentanți corupți ai triburilor din Namibia. Acestui scop ii este subordonată și așa-numita „Conferință constituțională" de la Windhoek, unde, sub oblăduirea regimului de la Pretoria, se elaborează planuri pentru crearea in Namibia a unor adevărate rezervații pentru triburi.Poporul namibian, sub conducerea avangărzii sale, S.W.A.P.O, — a declarat Timoti Ichonga — beneficiind de sprijinul larg al opiniei publice progresiste din întreaga lume, este hotărit să dejoace aceste planuri, să intensifice lupta armată pină Ia victoria definitivă asupra regimului de ocupație de la Pretoria.
Președintele S.U.A., Ge- rald Ford, va rosti la 12 ianuarie — cu o săptămină înainte de a-i preda funcția președintelui ales, Jimmy Carter — ultimul său mesaj cu privire la starea uniunii.
Componența comisieiteh- nice însărcinate să desfășoare negocieri privind aderarea Greciei la Piața comună a fost schimbată, a anunțat Panayotis Papaligouras, ministrul grec al coordonării economice. EI a subliniat, arată A.F.P., că această măsură a fost necesară în urma demisiei prezentate de președintele comisiei, Nicolas Kyriazidis. în locul său a fost numit Vyron Theodoropou- los, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe.
Producția de petrol a Al

geriei 8 *ost anul de 50,1 milioane de tone, cu 9 la sută mal mare decit cea din anul 1975.
Bilanțul delictelor comise,n Italia între iulie 1975 și iunie 1976 este de 1 591 asasinate, 2 583 evaziuni fiscale, 9 406 hold-up-uri și 286 răpiri de persoane — a anunțat Ubaldo Boccia, procuror general la Curtea de casație din Roma, cu ocazia deschiderii oficiale a anului judiciar în Italia. El a precizat că 75 la sută dintre autorii acestor delicte nu au fost, pină in prezent, descoperiti.
Pentru importurile de pe

trol efectuate de S.U.A. !n 1976 s-au cheltuit aproximativ 32 de miliarde dolari. Importurile de petrol au crescut în primele 11 luni din 1976 cu 27,5 la sută comparativ cu anul precedent, în ce privește costul lor, și cu 21 la sută — cantitativ.
Inundații în Bolivia. ploi1* torențiale care au căzut vreme de peste 24 de ore în zona orașului bolivian Santa Cruz, cu aproximativ 200 000 locuitori, au provocat puternice inundații, in urma cărora circa 50 000 locuitori au rămas fără adăpost. în zona afectată de inundații a fost decretată starea de urgentă.
Un cutremurde «raduI 52p* scara Richter a fost înregistrat, miercuri, în zona portului Bender- Abbas din sudul Iranului — au a- nunțat specialiștii laboratorului de geofizică al Universității din Teheran. Mai multe clădiri din regiune au avut de suferit. Nu s-au înregistrat victime in rîndurile populației. Autoritățile au luat măsuri pentru ajutorarea persoanelor sinistrate.

banane exportată. Măsura a întîmpinat mai întîi opoziția vehementă a firmelor exportatoare, care, fiind nevoite pină la urmă să o accepte, s-au grăbit să transfere taxa respectivă asupra prețului de vinzare către consumatori și să se unească pentru a submina acțiunea țărilor din U.P.E.B. Ministrul afacerilor externe al Republicii Costa Rica, Gonzalo Facio, a dezvăluit că „multinaționalele" au creat, acum doi ani. un fond secret pentru subminarea guvernelor membre ale U.P.E.B. Cu toate încercările monopolurilor bananiere de a sabota politica unitară a țărilor din U.P.E.B., această organizație iși extinde inițiativele. Ultima din ele este organizarea unui seminar internațional, deschis spre sfîrșitul a- nului trecut la Ciudad de Panama, pe tema „Politica de a- părare a produselor agricole din zona tropicală", cu participarea unor observatori ai U.N.C.T.A.D. și ai altor organisme internaționale.Lupta antimonopo- listă a țărilor producătoare de banane se înscrie în eforturile generale ale popoarelor latino-americane de a deveni stăpine pe propriile bogății, de a le folosi liber pentru progresul lor economic și social.
V. PAUNESCU
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