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Ședința
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 23 decembrie, 
s-au desfășurat lucrările Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile cu privire la îmbună
tățirea normelor generale de organizare 
și dezvoltare a rețelei comerciale și de 
alimentație publică de la orașe și sate în 
vederea dezvoltării coordonate, cît mai 
raționale a acesteia, în strînsă concor
danță cu numărul populației, cu creșterea 
volumului desfacerilor de mărfuri, în con
diții de eficiență economică ridicată. Nor
mele generale asigură stabilirea treptelor 
de organizare a rețelei și raza lor de ac
tivitate în cadrul localităților urbane și 
rurale, amplasarea judicioasă a unităților 
comerciale, diversificarea acestora și mai 
buna lor profilare în vederea satisfacerii 
în condiții superioare a cerințelor popu
lației. Aceste norme sînt obligatorii pentru 
toate ministerele și organele centrale de 
stat și cooperatiste care au în subordinea 
lor unități de desfacere a mărfurilor ali
mentare și nealimentare, unități de alimen
tație publică, librării, farmacii, precum și 
pentru întreprinderile producătoare de 
bunuri de consum care au magazine de 
prezentare.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat programul de măsuri pentru 
elaborarea proiectului planului cincinal 
de dezvoltare economico-socială a Româ
niei în perioada 1981—1985 în vederea 
transpunerii în viață a prevederilor Pro
gramului partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. Co
mitetul Politic Executiv a stabilit ca în 
centrul activității de alcătuire a viitorului 
cincinal să stea aplicarea fermă a hotărî- 
rilor adoptate de Conferința Națională a 
partidului, a orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, cu privire la 
ridicarea calitativă a activității econo
mice, folosirea intensivă a întregului po
tențial productiv de care dispune socie
tatea noastră. Activitatea de planificare 
pentru cincinalul 1981—1985 trebuie să 
urmărească asigurarea economisirii resur
selor materiale și energetice ale țării, ridi
carea substanțială a gradului de valorifi
care a acestora, promovarea largă a pro
gresului tehnic în întreaga economie națio
nală, sporirea productivității muncii so
ciale, accentuarea eficienței economice în 
toate sectoarele producției materiale, în 
vederea dezvoltării avuției naționale și 
creșterii nivelului de trai al întregului po
por. Comitetul Politic Executiv a stabilit 
răspunderile pentru întocmirea proiectului 
planului cincinal și a proiectelor progra
melor speciale, la nivel central și în profil 
teritorial, în toate unitățile economico-so- 
ciale. întreaga activitate se va desfășura 
sub conducerea nemijlocită a Biroului 
Permanent al Consiliului Suprem al Dez

voltării Economice și Sociale, a organelor 
și organizațiilor de partid.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pro
punerile cu privire la reeșalonarea grafi
cului de majorare a retribuției, astfel încît 
etapa I a majorării să se încheie la 1 iu
nie 1978, și nu la 1 septembrie, așa cum 
se prevăzuse inițial. Această măsură — 
luată din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului 
— se înscrie pe linia înfăptuirii hotăririlor 
Conferinței Naționale de ridicare conti
nuă a nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Prin noua eșalonare, personalul mun
citor din ramurile respective va beneficia, 
în plus, de fonduri de peste 2 miliarde 
lei.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat propunerile referitoare la Statu
tul asociației pomicultorilor individuali 
din zonele necooperativizate. Asociația 
pomicultorilor individuali are ca scop 
sprijinirea membrilor în ridicarea poten
țialului productiv al plantațiilor existente 
și înființarea de noi plantații — pe tere
nurile aparținînd membrilor săi — exe
cutarea în comun a unor acțiuni de inte
res general, aplicarea legislației agricolă 
a țării, combaterea eroziunii solului, lu
crări de irigații, folosirea în comun a mij
loacelor mecanizate ale stațiunilor pentru 
mecanizarea muncilor agricole, aprovi
zionarea cu material săditor de soi, cu în
grășăminte chimice, combaterea dăunăto
rilor etc. Asociația urmărește crearea con
dițiilor pentru sporirea producției de 
fructe și ridicarea calității acestora, pre
cum și pentru valorificarea lor prin prelu
crare și desfacere.

Asociația, organizație obștească, se în
ființează în zonele necooperativizate, în- 
tr-unul sau mai multe sate ale aceleiași 
comune, prin liberul consimțămînt al po
micultorilor, aceștia păstrîndu-și dreptul 
de proprietate asupra terenului, plantații
lor și producției obținute.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
apoi și a aprobat propunerile cu privire 
la Statutul asociației crescătorilor indivi
duali de bovine și ovine din zonele ne
cooperativizate. Măsurile supuse aprobării 
Comitetului Politic Executiv țin seama de 
solicitările și propunerile făcute în cadrul 
Consfătuirii agricultorilor din localitățile 
necooperativizate, de diferiți specialiști 
care lucrează în zona de deal și munte, 
de organele agricole județene. Ele au în 
vedere atît interesele crescătorilor de a-și 
spori numărul de animale, de a obține 
producții mari și a le valorifica cît mai efi
cient la fondul de stat, cît și înfăptuirea 
obiectivelor stabilite prin programul na
tional de dezvoltare a creșterii animale
lor.

Asociația crescătorilor de animale — 
care se înființează, prin înscrierea pe 
baza liberului consimțămînt, într-unul sau 
mai multe sate ale aceleiași comune — 
are ca scop sprijinirea membrilor ei pen
tru îmbunătățirea raselor, aplicarea mă
surilor zootehnice și sanitar-veterinare,

realizarea unor lucrări de ameliorare a 
pajiștilor, folosirea cu maximă eficiență a 
ajutorului acordat de stat prin reparti
zarea reproducătorilor de mare valoare 
zootehnică, a semințelor de soi de plante 
furajere, îngrășămintelor chimice, furaje
lor concentrate pentru animalele sau pro
dusele livrate la fondul de stat.

Comitetul Politic Executiv a analizat ra
portul comisiei de partid și de stat însăr
cinată să examineze actele de indisciplină 
financiară săvîrșite de tovarășii Vasile 
Bumbăcea, Constantin lonescu, Ion Flo- 
rescu, care, prin hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv din 21 XI 1977, publi
cată în presă, au fost suspendați din func
ții, precum și de către Ion Tudose, prim- 
adjunct al ministrului construcțiilor indus
triale. Comisia a constatat că, prin abate
rile săvîrșite, prin încălcarea prevederilor 
legilor și a hotăririlor conducerii de partid 
și de stat, cei de mai sus au determinat 
importante pagube materiale economiei 
noastre naționale.

Constatînd gravitatea vinovățiilor dove
dite, Comitetul Politic Executiv a hotărît 
destituirea celor în cauză din funcțiile de 
răspundere pe care le-au deținut.' Totoda
tă, s-a hotărît ca guvernul să analizeze in 
continuare răspunderile ce revin acestora 
în legătură cu respectivele abateri și să ia 
măsurile corespunzătoare pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, a răspunderii și fer
mității în aplicarea legilor, în îndeplinirea 
sarcinilor ce revin tuturor celor ce lucrea
ză în economie.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a soluționat probleme cu
rente ale activității de partid și de stat.

★
în încheierea ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, apreciind rezultatele 
bune obținute în activitatea Comitetului 
Politic Executiv în cursul anului 1977, a 
adresat membrilor acestuia calde urări 
de sănătate și fericire, precum și succes 
deplin în activitatea lor viitoare.

Secretarul general al partidului a expri
mat, de asemenea, sentimente de pro
fundă prețuire față de munca desfășurată 
de membrii Comitetului Central, de între
gul nostru partid, și a urat, din adîncul 
inimii, organelor de partid, tuturor comu
niștilor mult succes în îndeplinirea măre
ței misiuni istorice ce le revine în condu
cerea poporului român pe calea socialis
mului și comunismului, rezultate și mai 
mari în lupta pentru înflorirea patriei în 
anul ce vine, multă sănătate și multă feri
cire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat 
felicitări cordiale pentru marile succese 
obținute în acest an, în toate domeniile 
de activitate, precum și cele mai calde 
urări de succes în muncă și viață, de bu
năstare și fericire, împlinirea dorințelor 
de mai bine tuturor oamenilor muncii, 
întregului nostru popor —- constructor 
eroic al socialismului și comunismului pe 
pămîntul României.
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INDUSTRIA JUDEȚ IM HARGHITA 
A ÎNDEPLINIT PLANUL PE ANUL 1977

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae CeaușescuPuternic mobilizați de evenimentele politice de mare importanță ale anului, de chemările și îndemnurile înflăcărate revoluționare adresate de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, întregii națiuni, tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, de la tribuna înaltului forum al comuniștilor, animați de hotărîrea fermă de a da viață mărețelor obiective ale Congresului al XI-lea al partidului, noi, comuniștii, toți oamenii muncii români și maghiari din județul Harghita, vă raportăm cu mindrie patriotică că in ziua de 23 decembrie a.c. am îndeplinit planul producției globale industriale pe 1977 — se arată în telegrama trimisă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Harghita al P.C.R.La baza acestui important succes stă activitatea plină de responsabilitate a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru aplicarea fermă a indioațiilor pe care ni le-ați dat de fiecare dată în vederea folosirii mai depline a spațiilor și capacităților de producție, creșterii peste cotele planificate a productivității muncii. Avansul de opt zile ne permite ca pînă la finele anului să realizăm o producție globală suplimentară de

aproape 200 milioane lei, materializată, între altele, în 1 600 tone fontă, aparataj electric în valoare de peste 20 milioane lei, peste 160 tone cupru, aproape 300 tone mașini și utilaje specifice industriei lemnului și celei alimentare, 3 000 mc cherestea, 42 mii mp uși, ferestre, 700 tone lapte praf.Călăuziți în permanență de exemplul insuflețitor pe care îl dați prin întreaga dumneavoastră activitate de înflăcărat patriot și revoluționar con

secvent, vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată in încheierea telegramei — că noi, oamenii muncii români și maghiari, strîns uniți în jurul partidului, în deplină frăție, vom face totul să sporim contribuția județului Harghita la îndeplinirea exemplară a programului de dezvoltare economico-socială pină în 1980, adoptat de Conferința Națională a partidului, pentru a înălța tot mai puternică, demnă și liberă scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.
O importantă instalație pusă 

în funcțiune la Șantierul naval TulceaConstructorii și montorii grupului de lucrări hidrotehnice al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, împreună cu oamenii muncii de la Șantierul naval Tulcea au raportat obținerea unui succes deosebit în activitatea lor — punerea în funcțiune, in cadrul șantierului, a instalației de ridicare-lansare a navelor de mare capacitate. Instalația, premieră pe țară, se înscrie printre cele mai mari de acest gen realizate in lume.

Intr-o telegramă adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean Tulcea al P.C.R., se arată : „Vă asigurăm, tovarășe secretar general, Că vom depune toate eforturile pentru punerea în funcțiune la termen a tuturor capacităților la șantierul naval, contribuind, astfel, la realizarea indicațiilor pe care dumneavoastră le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru în județul nostru".
In Raportul prezentat de tovarășul N icolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului s-a indicat, între direcțiile esențiale ale dezvoltării economico-sociale in anii următori, intensificarea activității de cercetare in toate sectoarele, scurtarea ciclului cercetare- proiectare-producție, spre a se asigura incorporarea rapidă in producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, își găsește o reafirmare clară în aceasta concepția partidului nostru cu privire la rolul științei ca factor decisiv al accelerării progresului țării noastre, concepție ce o completează pe aceea privind dezvoltarea economică, socială și culturală, alcătuind împreună un tot unitar și coerent. Este meritul personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat această concepție strategică unitară, echilibrată a dezvoltării noastre contemporane, de a fi situat știința, în cadrul acestei strategii, la locul ce i se cuvine.E cazul de a arăta că elaborarea unei concepții, a unei strategii țehnico- științifice, cit și planificarea, organizarea și conducerea acestui proces revoluționar n-au fost și continuă să nu fie nici astăzi o chestiune simplă, rutinară. Și aceasta cu atît mai mult în condițiile concrete ale țării noastre în care — spre deosebire de alte țări economic avansate — nici sarcinile primei revoluții industriale și nici industrializarea capitalistă n-au fost duse pînă la capăt, România răminînd, pină la preluarea puterii de către clasa muncitoare și aliații săi, o țară agroindustrială cu un nivel scăzut de dezvoltare, economică. Au trebuit înfrînte — după cum sublinia secretarul general al partidului —

anumite tendințe conservatoare, tendințe de nesocotire a legilor obiective, care s-au manifestat în trecut in activitatea partidului nostru și care au adus daune serioase operei de construcție socialistă. apreciere ce a avut valabilitate și pentru domeniul științei.„Soarta" a vrut ca poporul nostru, pășind. pra-

cu mai multe necunoscute decit cele prin care burghezia altor țări rezolvase problema industrializării, modernizării agriculturii și a culturalizării maselor, în general încă in secolul trecut. Trebuia deci trasată traiectoria dezvoltării noastre in strictă concordanță cu a- ceste realități.Din îmbinarea celor
0 corelație dialectică indisolubilă 

pentru accelerarea 
progresului societății noastre:

Stiinta, tehnici), 
producția-calitate 
---------------  de Valter ROMAN ---------------gul adevăratei sale libertăți și adevăratei sale independențe, să se găsească față în față cu două sarcini istorice nerezolvate. deosebit de complexe. Prima însemna lichidarea unei serioase rămi- neri în urmă pe plan economic, a unei subdezvol- tări — sarcină lăsată de burghezie, in cel mai bun caz, la mijlocul drumului ; a doua era construirea sociali;«nului, la a cărei înfăptuire nu s-a putut trece fără a termina „cu trecutul negru".Istoria a mai „vrut" ca realizarea acestor sarcini să aibă loc în condițiile cînd, pe plan mondial, începuse o nouă, deosebit de importantă și profundă revoluție in domeniul științei și tehnicii. Ne găseam în fața unei ecuații

două sarcini istorice, a celor două revoluții (revoluția industrială și revoluția științifică-tehnică) a rezultat o concepție originală, urmărind in esență trecerea de la stadiul de tară în curs de dezvoltare la stadiul de țară socialistă multilateral și armonios dezvoltată. în acest context s-a cristalizat ideea trecerii treptate de la o tehnică de producție, emanație a primei revoluții industriale, la o tehnică de producție superioară, emanație a revoluției tehnico-științifice, ideea existenței și a menținerii — pentru o anumită perioadă — a unui fel de dualități a tehnicii și tehnologiilor, a coexistenței temporare în două tehnici diferite pină cind își croiește drum defini

tiv și învinge noua tehnică.Parte integrantă a acestei concepții o constituie precizarea rolului pe care trebuie să-1 joace gindirea științifică românească în rezolvarea marilor sarcini teoretice și practice ale progresului tehnico-știin- țific contemporan. Deși știința are un caracter internațional, este evident totuși că ea se dezvoltă in cadrul unor frontiere naționale. Ca atare, pe lingă folosirea realizărilor mondiale, sarcina științei românești nu se putea și nu se poate limita nici astăzi — cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — doar la o simplă „copiere și transpunere mecanică" a realizărilor altora, întrucît „orice ignorare a condițiilor și particularităților concrete proprii și a etapei date nu poate aduce decit prejudicii" ; de aci necesitatea incurajării și valorificării tot mai accentuate a gin- dirii științifice șt tehnice românești.După cum s-a subliniat cu tărie în Raportul prezentat la recenta Conferință Națională, științei îi revine un rol important in accelerarea dezvoltării e- conomico-sociale a țării noastre, în depășirea de către țara noastră, in cursul viitorului cincinal, a stadiului de țară in curs de dezvoltare și trecerea la stadiul de țară cu o dezvoltare medie.Dezvoltarea in continuare a industriei, pe baza noilor cuceriri ale progresului tehnico-științific contemporan, nu poate ră- mîne o simplă afirmare patetică a unei voinți. ori- cit de puternică ar fi ea. Este de datoria tuturor să punem umărul pentru ca acest obiectiv strategic să fie realizat in cele mai bune condiții, situind țara noastră, cît mai repede cu putință, în rîndurile țărilor dezvoltate din lume..
(Continuare

Imagini din albumul Republicii — anul XXX: BISTRIȚA INDL/STR IA LÂ

La Bistrița, REPUBLICA inseamnâ dezvoltare. Bătrinele turnuri ale orașului, întrecute acum de mult mai semețele construcții industriale, rdmin ca martori in timp meditind la adîncile prefaceri din structura economicei și soc'alâ a acestor locuri
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PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ACTUALULUI CINCINAL

85 LA SUTĂ din producție 
va fi înnoită și modernizată într-una din secțiile întreprinderii de sticlâ din Dorohoi

La întreprinderea „Unirea" din CIuj-Napoca se acționează cu per
severență pentru înnoirea și modernizarea producției, pentru promovarea 
largă a tehnologiilor moderne, îndeosebi pe baza cercetărilor și creației 
proprii a Întregului colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri. Prin 
rezultatele de pînă acum, prin maturitatea și seriozitatea cu care au ac
ționat, oamenii muncii din această unitate reprezentativă a industriei 
constructoare de mașini dovedesc că stă in puterea lor să-și asume sar
cini și mai mari în acest domeniu, să-și pună și mai mult in valoare 
capacitatea lor creatoare pentru a traduce stăruitor in viață acest obi
ectiv primordial ai activității economice, evidențiat cu pregnanță de do
cumentele Conferinței Naționale a partidului.

Despre experiența acumulată, ca și despre preocupările actuale ale 
colectivului în domeniul înnoirii și modernizării producției, ne vorbesc 
muncitori, ingineri, tehnicieni, membri ai comitetului de partid și ai 
consiliului oamenilor muncii din întreprindere.consiliului oamenilor muncii dining. LIVIU MORARU, șeful atelierului de proiectare tehnologii noi la cald, membru al biroului comitetului de partid : După cîte se știe, profilul întreprinderii noastre este axat pe fabricația de mașini textile pentru bumbac, lînă pieptănată, in uscat și umed, pentru fire sintetice și celuloză, precum și a unor mașini de rectificat. în spiritul exigențelor formulate de conducerea partidului, colectivul nostru s-a străduit să țină pasul cu evoluția rapidă a progresului tehnic, sprijinindu-se, mai ales, pe munca de concepție proprie. O dovadă a reușitei noastre o constituie faptul că produsele întreprinderii sînt competitive pe piața externă, exportul crescînd de la an la an. în ultimii doi ani, gradul de înnoire și modernizare a producției a fost de 48 la sută. Ce înseamnă acest lucru ? Exemplul cel mai bun ni-1 oferă asimilarea mașinii de filat in uscat ; prin renunțarea la licență s-a obținut o economie de 4 milioane de lei valută, iar prin renunțarea la import — de circa 46 milioane lei valută. Tot în această perioadă am trecut la proiectarea și modernizarea mașinilor textile, in familii, asigurînd un înalt grad de tipizare a reperelor, concomitent cu diversificarea produselor. Așa, de pildă, prin reproiectare s-a ajuns la o familie de mașini de filat și răsucit cu grad superior de unificare și diversificare, cunoscute sub numele de UNIMAT, cu multiple avantaje funcționale și economice. Durata a- similărilor a scăzut simțitor, de la 3—4 ani în cincinalul trecut, la 1,5—2 ani în actualul cincinal. Ultimele a- similări ale mașinilor de filat in uscat s-au realizat in mai puțin de 1,5 ani.în perioada 1978—1980, întreprinderea își va spori în mod deosebit atît. fabricația de mașini textile, cît și de mașini de rectificat, iar gradul de înnoire a produselor și de modernizare a lor va fi, la finele actualului cincinal, de 85 la sută. Printre altele, potrivit prevederilor planului nostru tehnic, toate tipurile de mașini de rectificat plan, aflate in fabricație sau în curs de asimilare, vor fi reproiectate și modernizate. Ținînd seama de aceste sarcini mari, in cadrul atelierelor de cercetare și inginerie tehnologică se desfășoară o amplă activitate de cercetare aplicativă. De pildă, s-a luat măsura, izvorită din experiența de pînă acum, ca la realizarea temelor de cercetare să fie atrași și proiec- tanții. în acest mod. proiectantul lucrează la noul produs efectiv, încă din faza de cercetare. Acest mod de lucru asigură îmbinarea cunoștințelor de specialitate cu cerințele și specificul muncii de proiectare, astfel că se scurtează întreg ciclul și se creează posibilitatea realizării de mo-

dele experimentale, sub formă constructivă avansată, care îndeplinesc rolul de prototipuri.
STECKO MIKLOS, maistru, membru al consiliului oamenilor muncii : Specializarea și diversificarea producției, la nivelul cerințelor tehnicii actuale, nu pot fi concepute fără

întregului colectiv — prevede, printre altele, extinderea actualelor linii tehnologice și crearea altora noi, ca urmare a unificării și tipizării unor repere și subansamble. Fabricarea unor repere prin sinterizare și extru- ziune va asigura, de asemenea, o creștere substanțială a productivității muncii, mărirea gradului de utilizare a metalului și scurtarea ciclurilor de fabricație.
AUGUSTIN SOCACIU, muncitor, membru al comitetului de partid: Din raportul Nicolae țională trebuie pentru care să rilor de materii prime și materiale, de energie și combustibil. Colectivul nostru se poate mîndri cu unele rezultate obținute, dar nu pierde nici un moment din vedere că dispune

prezentat de tovarășul Ceaușescu la Conferința Na- a partidului, am reținut că să depunem eforturi intense aplicarea tehnologiilor noi, ducă la reducerea consumu-

La întreprinderea constructoare 

de mașini „Unirea11 din CIuj-Napoca

introducerea și extinderea unor procedee tehnologice moderne, de mare eficacitate — suport solid pentru creșterea productivității muncii. Pe multe din aceste procedee și-au pus „semnătura" muncitorii și maiștrii, alături de specialiști, mind faptul că promovarea in tehnică și sigura numai tivă a celor în producție, ușor fusibile, unor piese cu toleranțe mici, suprafețe de calitate bună, la care se elimină în mare măsură prelucrările, se aplică acum în cazul a peste 570 de repere, ajungîndu-se la o producție lunară de circa 50 mii bucăți piese, cu o greutate medie de 0,1 kg. Economia datorată reducerii consumului de manoperă este de circa 26 lei pe un kg, totalizînd anual peste 700 mii lei. în prezent, peste 75 la sută din numărul de repere se fabrică pe mașini de format cu turnare pe conveior, 20 la sută — prin metode de mare precizie șl numai 23 la sută prin formarea manuală. De asemenea, peste 90 la sută din tratamentele termice se efectuează în cuptoare cu atmosferă controlată și curenți de înaltă frecvență. Specialiștii întreprinderii, în colaborare cu cei de la institutul politehnic din localitate, âu proiectat și e- xecutat o linie completă de realizare a unor lagăre de alunecare auto- lubrifiante din pulberi metalice sin- terizate. Valoroase sînt și rezultatele obținute prin introducerea tehnologiilor noi de prelucrare la rece, unificarea tehnologiilor, specializarea muncitorilor în prelucrarea unor game restrînse de piese, dotarea liniilor tehnologice cu aparatură de control.Desigur, puternic mobilizat de ho- tărîrile Conferinței Naționale a partidului, colectivul nostru va acționa și mai hotărit pentru introducerea de noi tehnologii, pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de producție. Programul suplimentar de creștere a productivității muncii in actualul cincinal — elaborat cu participarea

confir- noului tehnologie se poate a- prin participarea efec- ce lucrează nemijlocit Turnarea în modele care permite obținerea

de masă, la ea participînd circa 3 500 muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprindere. Atragerea unui număr atît de mare de oameni nu a fost și nu este o chestiune ușoară. Meritul revine organizațiilor de partid, comuniștilor, care s-au aflat in primele rinduri ale acestei acțiuni, devenind exemplu pentru întregul colectiv. Prin munca politieo-educati- vâ, prin propaganda tehnică am urmărit să cultivăm un adevărat cult pentru nou în rîndul colectivului, să explicăm pe înțelesul tuturor sensul și importanța acțiunii de a merge stăruitor în pas cu tehnica mondială, pentru a fi competitivi pe piața externă. O dată înțeleasă această cerință, împreună cu comitetul sindicatului am organizat o informare tehnică largă, accesibilă și am militat pentru dezvoltarea creației tehnice de masă. Realizările tehnico- științifice ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor noștri au fost reunite intr-o expoziție sugestivă pentru forța gîndirii și inteligenței colectivului.în zilele care au urmat Naționale a partidului, noastră de partid a luat stimulare, în continuare, tehnice proprii a colectivului, dar și de combatere a fenomenelor de atîto- mulțumire, de rutină. Organizația de partid, impreună cu consiliul oamenilor muncii și-au propus să inventarieze toate produsele susceptibile &e modernizări și înnoiri, ca și locurile de muncă propice aplicării de. noi tehnologii. Concluziile acestei a- nalize le vom supune dezbaterii întregului colectiv, urmind ca propunerile șl sugestiile să fie imediat valorificate. De asemenea, vom apela la forme și. mai mobilizatoare, cum ar fi expoziții ale noului pe domenii de creație, redarea sugestivă a părerilor beneficiarilor despre produsele noastre, atit a celor interni, cît și a celor externi.
★După discuțiile cu cadrele ce au prezentat experiența și preocupările actuale ale colectivului, am fost in secțiile și atelierele întreprinderii. După modul responsabil în care s-a trecut la traducerea în viață a hotă-

Conferinței organizația măsuri de a creațieiîncă de rezerve nevalorificate. Prin înnoirea și modernizarea continuă a producției, utilizarea pe scară mai largă a înlocuitorilor, au fost ridicate performanțele tehnice și, odată cu aceasta, au fost reduse greutatea și gabaritul produselor. Ca urmare, in acest an valorificăm tona de produse cu 75 mii lei, față de 47 mii lei in 1975. Această valoare va spori în continuare, pe măsura creșterii gradului de înnoire și modernizare a producției. în procesul de producție ne-am încadrat in toate consumurile de metal prevăzute, mult restrinse comparativ cu anii precedent!. Prin extinderea turnării in modele ușor fusibile și în coji cu liant de bache- lită, s-au obținut importante economii de metal. Rezultate deosebite s-au înregistrat la înlocuirea metalului cu mase plastice, care, după cum se știe, prezintă calități superioare : rezistență mecanică, plasticitate. colorit variat. In acest an s-au fabricat din mase plastice 5?4 de re-.... ... _ . . . . „ ..pere, economisindu-se circa 450. tone . 54} ,r Conferinței Naționale a parti- metal. Economii însemriate de tablă ' -o Im** și aliaje neferoase s-au obținut prin •. ”înlocuirea apărătorilor din tablă de la mașini, cu altele din rășină poli- esterică, armată cu fibră de sticlă ; ele au un aspect plăcut și costă mai puțin.Desigur, mai avem lucruri de pus la punct în ce privește consumurile materiale. Pierderile tehnologice la turnătorie ridică incă probleme. Există deficiente în aprovizionarea locurilor de muncă. Aceste aspecte au fost analizate in consiliul oamenilor muncii, în organizațiile de partid, la fața loctflui, hotărîndu-se întărirea rolului și răspunderii maistrului. în urma dezbaterilor pe ateliere și secții, au fost completate programele privind reducerea in continuare a consumurilor, ale căror măsuri vor fi aplicate cu toată stăruința.

iutui( ec i/Matv: cijjin,ict ta «iul, 1<1 „Unirea" din Cluj-Napdca, există tin teren fertil pentru înnoirea și modernizarea continuă a producției, pentru aplicarea celor mai eficiente tehnologii.
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii'*
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ÎN SPIRITUL HOTĂRIRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE

ORGANIZAȚIA DE PARTID
unește și îndreaptă forțele colectivului

spre îndeplinirea programului suplimentar— La producția fizică sarcinile cresc cu 15 la sută față de 1977, la productivitate cu 24 la sută, la producția pe metrul pătrat cu 20 la sută, iar din angajamentul suplimentar ne revine o producție de 5 milioane. Avem condiții să atingem asemenea niveluri.Pentru susținerea afirmațiilor sînt invocate un șir de măsuri tehnice și economice.— Vă lipsesc utilaje ?— Nu se pun probleme deosebite.— Vă propuneți, .totodată, să măriți procentul de utilizare a timpului de lucru pînă la 94,1 la sută. Pe ce căi ?— Nu ați luat, pare-se, în considerație procentul încă ridicat de absente nemotivate, învoiri. Fără măsuri ferme organizatorice și politico- educative — pe cate vă cerem să le prezentați în completarea planului de măsuri peste două zile — o asemenea prevedere rămîne un deziderat fără acoperire...— La transporturj consumați încă mult efort fizic.Așadar, se pun totuși probleme deosebite...Ne aflăm la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera. Asistăm la unul din momentele cele mai importante ale acțiunii de pregătire a noului an : definitivarea planului — în lumina exigențelor formulate de . tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat la recenta Conferință Națională a partidului — precț- zarea căilor și mijloacelor practice, concrete prin bare va acționa flecare Colectiv pentru ca producția să șe desfășoare ritmic, fără piedici, din prima zi. La discuția din care am redat doar citeva dialoguri participă, pe de-o parte, membri ai biroului comitetului de partid, tovarăși de la sindicat. U.T.C., cadre de conducere, iar pe de

altă parte, reprezentanți ai secției doi mobilă — secretarul organizației de bază, șeful secției, specialiști, maiștri, muncitori. Sînt abordate rind pe rînd direcțiile principale ale activității din anul viitor, aduse la specificul fiecărui colectiv : îndeplinirea planului șl a angajamentului de 27 milioane lei producție suplimentară (80 milioane lei pînă la sfîrșitul creșterea mai rapidă a productivității muncii, extinderea unor tehnologii avansate, lărgirea gamei sortimentale și dezvoltarea producției de mobilier multifuncțional, găsirea de noi resurse pentru reducerea consumului de energie și combustibil ș.a....Urmează, la „confruntare", secția 3 — binale, secția nr. 5 — bucătării, toate celelalte secții din combinat. Se fac observații, se formulează cerințe, se propun și se

cincinalului),
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OCTAVIAN CICOȘ, secretar al comitetului de partid al intreprinderii : Acțiunea de innoire și modernizare a producției, de introducere a progresului tehnic este la noi o acțiune
I
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(Urmare din pag. I)Trebuie să ne dăm seama de semnificația istorică deosebită a înfăptuirii revoluției științifico-teh- nice în țara noastră — care nici nu începe, nici nu se termină odată cu actualul cincinal. Aceasta înseamnă în fond — cum s-a arătat la recenta Conferință Națională a partidului — 
un salt dialectic de la cantitate la 
calitate, această revoluție atît de importantă puțind fi înfăptuită numai de oameni cu concepții revo
luționare înaintate.Pentru a fi fideli adevărului, trebuie să spunem că în anumite sectoare și la anumiți oameni se mai manifestă și astăzi o anumită pasivitate, o anumită încetineală, un anumit spirit conservator în introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în producție. Firește, aceste manifestări trebuie să dispară cu de- săvîrșire. E cazul de a sublinia că 
saltul de la cantitate la calitate a de
venit, în condițiile progresului teh- 
nico-științific contemporan, un FAC
TOR PUTERNIC, poate, hotărîtor al 
însăși CREȘTERII noastre econo
mice.Corelația cantitate-calitate îmbracă în condițiile revoluției ști- ințifico-tehnice o formă diferită față de corelația clasică din trecut. Atît contrapunerea, cît și îmbinarea pur mecanică a celor două laturi — fără a avea în vedere specificul fiecăreia — ar fi la fel de eronată.Lichidarea decalajelor economice și tehnico-științifice dintre noi și țările capitaliste dezvoltate este un proces anevoios și de durată. Judecind această problemă, nu trebuie pierdut din vedere că nici țările capitaliste, cu toată criza prin care trec, nu stau pe loc, in special in domeniul științific, tehnic și economic. După cît se vede, ele nu și-au epuizat încă toate rezervele, mai păstrează o anumită capacitate de adaptare. Pentru a împiedica accentuarea anumitor decalaje, a asigura reducerea și lichidarea lor, este nevoie să acționăm conștient și eficient în conformitate cu concepția strategică, planurile și hotăririle partidului nostru.în cadrul acestor obiective și perspective, și științelor sociale le revin importante îndatoriri, dat fiind faptul că ele au încetat să fie doar un simplu mijloc de educație și de formare a concepției despre lume și

intervin, alături de științele naturii și tehnice, tot mai mult și tot mai nemijlocit și in procesele de producție. Or, să recunoaștem'deschis, aceste științe încă nu se situează la înălțimea sarcinilor complexe de astăzi, deși, firește, nu se pot nega unele realizări meritorii și în acest domeniu.Mai trebuie să facem referire la o împrejurare căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu îi acordă — pe bună dreptate — O importanță deosebită. E vorba de necesitatea dez
voltării continue a democrației so
cialiste.Este cît se poate de evident că între revoluția științifico-tehnică și democratizarea continuă a vieții social-politice există o corelație dialectică foarte pronunțată. Orice ră- mînere în urmă a dezvoltării formelor democratice de organizare a societății socialiste poate genera anumite contradicții. Perfecționarea continuă a unor forme tot mai noi și originale ale democrației, a sistemului politic socialist, în ansamblul său — așa cum se prevede în Programul partidului nostru și cum s-a reafirmat în Raportul secretarului general al partidului la Conferința Națională — constituie o necesitate inexorabilă a însuși progresului teh- nico-științific, a mersului înainte al societății socialiste.în aceasta constă garanția cea mai sigură a ceea ce Programul partidului nostru exprimă cu atîta hotărîre și claritate, și anume faptul că obiectivul central al întregii politici a partidului nostru îl constituie OMUL. Deși dirijarea unor elemente materiale ale sistemului social devine mai complexă, rolul oamenilor nu scade, ci crește. Tocmai în acest fel, societatea devine mal științifică și, totodată, mai umană.Partidul nostru merge pe o linie diametral opusă aceleia pe care merge burghezia, pe, care a mers burghezia în țara noastră. în trecut — cînd istoricește se impuneau deja schimbări serioase pentru a ridica țara noastră din starea ei de înapoiere economică — au existat două categorii de oameni politici : unii care n-au vrut să schimbe nimic, iar alții care n-au știut. Noi, spre deosebire de toți acești oameni de tristă reputație și amintire, vrem și 
știm să schimbăm lucrurile, să ridicăm țara noastră la nivelul țărilor înaintate și dovedim aceasta prin fapte cotidiene și istorice care vorbesc de la sine.

Conferința Națională a partidului nostru a marcat un nou pas înainte către acea societate pentru care am luptat in trecut, luptăm cu ardoare crescindă în prezent, pe care poporul nostru o va face să triumfe și in care vom avea de apărat nu „sărăcia și nevoile**, ci libertatea, independența, bunăstarea și fericirea noastră.
■ ■ b h a b ■„Obiectivul principal în investiții este scurtarea termenelor de intrare in producție a noilor capacități, realizarea rapidă a parametrilor proiectați" — se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului. Este o sarcină care trebuie infăptuită cu perseverentă și in cazul investițiilor destinate zootehniei, întrucit prin scurtarea timpului de execuție a noilor obiective se asigură dezvoltarea și modernizarea acestei ramuri de bază a agriculturii, creșterea producției de carne, lapte, ouă și lină. Fiecare obiectiv de investiții intrat mai devreme în funcțiune, fiecare nouă capacitate de producție care atinge în scurt timp parametrii proiectați înseamnă o importantă contribuție a constructorilor și lucrătorilor din zootehnie pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse animaliere. 

Tocmai de aceea, odată cu sosirea 
anotimpului friguros, se cere din 
partea constructorilor și a beneficia
rilor de investiții să intensifice rit
mul de execuție pe șantiere, să-și concentreze eforturile pentru finalizarea lucrărilor și darea în exploatare la termen sau chiar în devans a capacităților de producție, să asigure montarea instalațiilor pentru a- provizionarea cu apă, prepararea și distribuirea furajelor.în cadrul preocupărilor pentru realizarea lucrărilor de investiții, se cuvin menționate acțiunile întreprinse de crganele și organizațiile de partid din județele Bacău, Brașov, Sibiu, Constanța și altele, care analizează sistematic stadiul de execuție pe șantierele de construcții agrozootehnice, se ocupă de îndeplinirea propriilor planuri de măsuri, de înlăturarea neajunsurilor semnalate, ceea ce a determinat punerea în funcțiune la termen a unor importante capacități de producție. în
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stabilesc pe loc măsuri tehnice, organizatorice, politice.Din modul cum se desfășoară discuțiile — concis, la obiect — re- marcâm ...exigența organizației de partid;, a. conducerii combinatului, strădania de a orienta colectivul .spre o muncă de conținut, care să deschidă făgaș liber manifestării inițiativei, ideilor valoroase, ca și spre o analiză responsabilă, profundă, cuprinzătoare. S-a apreciat că unele din măsurile propuse de secții sînt incă nesatisfăcătoare ? S-au dat noi termene de gindire și... acțiune.Prin urmare, sarcini noi. un mod nou de a lucra. Mai direct, mai precis, mai responsabil, sub semnul e- fortului de a se asigura un nivel su
perior de organizare a producției și 
a muncii, de a se exclude empirismul 
și improvizația, de a se spori gradul 
de încorporare in producție a cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice. O încercare evidentă — și meritorie — de a converti, cum ne spune tovarășul Ion Găvruș, secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oamenilor muncii, calitatea mai 
înaltă a muncii de partid intr-o ca
litate mai 
riale.Deși au Conferința toare ale Raportului, ca și ale lalte documente adoptate încep pete contur în activitatea curentă a colectivului. Cu ajutorul celor aproape 160 de membri ai activului, al cadrelor de conducere, al organizațiilor de sindicat, U.T.C. și femei, orientările tele cele noi una Nicolae Ifrim ... __________ _________șui Victor Fuiorea, care a fost delegat la Conferința Națională — aduce O economie de 7 000 ore/om.— Sarcina fundamentală — așa cum 
a subliniat secretarul general al par

înaltă a producțieitrecut puține zile Națională, liniile mate-de la direc- celor- să ca-
de fond reieșite din documen- conferinței au fost discutate în opt secții, muncitorii formulînd sugestii și propuneri. „Numai dintre ele, cea a muncitorului ne relatează tovară-

tidului — o constituie concentrarea 
atenției asupra laturilor de ordin ca
litativ ale activității, ne spune tovarășul Andrei Menhardt, inginer-șef al combinatului. Am făcut pregătiri temeinice pentru producția anului viitor, ținind seama și de faptul că din a doua jumătate a anului vom trece la săptămina de lucru redusă — la ora actuală, contractele pentru piața internă și pentru export sînt practic încheiate, au fost stabilite sortimentele ce urmează a fi produse. Mai mult ca oricind altădată, in colectivul nostru a avut loc un schimb larg și constructiv de păreri. Care este folosul acestei consultări 1 • Pe plan politic și uman — se obține o mai puternică mobilizare a forțelor ; • pe plan tehnic și econo
mic — crește răspunderea cadrelor de conducere din secții, se pot asigura o mai judicioasă distribuire și folosire a oamenilor și utilajelor, o organizare riguroasă, științifică a producției ; • pe plan organizatoric și 
educativ — fiecare secție dispune de un foarte amănunțit program de măsuri, gîndit. șl elaborat de comuniști, de membrii colectivului, de toți cei ce sint chemați să-l înfăptuiască.Sînt numeroase fapte care atestă că s-a pășit acum intr-o etapă superioară a activității de ansamblu a colectivului. Iată, aplicarea unor tehnologii de control îmbunătățite atrage după sine participarea în deplină cunoștință de cauză, la o muncă de calitate superioară, a maistrului, șefului de echipă, precum și a fiecărui mun- ■ citor în parte. Organizarea unor locuri de muncă-model, conduse de comuniști, ale căror rezultate vor fi larg popularizate, sint menite să aibă, in I viziunea comitetului de partid, un puternic rol mobilizator, de unire a forțelor spre Înfăptuirea acestui obiectiv major pe care-1 reprezintă calitatea. Și din acest punct de vedere sarcinile nu sînt deloc ușoare : combinatul are nu numai de înfăptuit așa- numitul „program Colentina" (peste 20 de corpuri de mobilier, alcătuind 10 garnituri de dormitoare, sufragerii. camere de zi în 1—3 variante fiecare), ci și de realizat în 1978 sortimente noi și reproiectate în proporție de peste 50 la sută din totalul producției. Detașarea permanentă în secții a maiștrilor și specialiștilor din atelierul de proiectare, din grupele de prototipuri și SDV-uri, realizarea împreună cu muncitorii a capetelor de serie la noile piese și garnituri, receptivitatea față de propunerile din secții asigură un flux neîntrerupt de idei și experiență intre concepție și execuție, un interes larg pentru promovarea soluțiilor și tehnologiilor moderne.într-un scurt răstimp, un demaraj promițător. Totuși, citeva întrebări își păstrează aici actualitatea : pe cîți umeri se sprijină efectiv munca de partid ? în ce măsură organizația solicită, prin încredințarea de sarcini concrete, o reală contribuție de idei și inițiative din partea tuturor comuniștilor ? Răspunsul la aceste întrebări ar putea evidenția, credem, rezerve suplimentare în unirea eforturilor Colectivului spre îndeplinirea obiectivelor ce-i stau în față.

Maria BABOIANȘantierul naval Oltenița. Se lucreazâ la montarea unei nave de 2 150 tone

județul Bacău, de pildă, planul anual de investiții destinate zootehniei sectorului cooperatist a fost depășit. Este Un rezultat pozitiv, rod al măsurilor inițiate de comitetul județean de partid încă din primăvară pentru definitivarea documentației tehnice, înfăptuirea ritmică a prevederilor din graficele de execuție, înlăturarea deficiențelor în asigurarea

lor agrozootehnice este concentrarea 
eforturilor pentru terminarea tuturor 
capacităților de producție planificate 
să intre in funcțiune in acest an și 
în prima parte a anului viitor. In unele cazuri, această cerință nu se află in atenția constructorilor și beneficiarilor, forțele sînt dispersate pe un număr prea mare de obiective începute, , dar nici unui terminat la

a complexului, urmind ca, în continuare, să se ridice și grajdurile pentru viței. De asemenea, în ioc să fie începute deodată cele trei grajduri cu o capacitate de 200 vaci fiecare, toate nepuse în funcțiune, putea fi terminat măcar unul cu care să înceapă popularea complexului.Recuperarea restanțelor pe o seamă de șantiere agrozootehnice din
TIMPUL FRIGUROS AVERTIZEAZĂ :
Terminați grabnic construcțiile 

zootehnice !
unor materiale și a forței de muncă, extinderea acțiunilor de colaborare între constructori și beneficiari. în ultimul timp s-a reanalizat situația punerilor in funcțiune, stabilindu-se priorități pe fiecare șantier în scopul concentrării forțelor și mijloacelor materiale, terminării acelor obiective care condiționează începerea fluxului producției animaliere. Un e- xemplu : Complexul intercooperatist de creștere a vacilor, din comuna Podul Turcului, a fost dat în funcțiune de muncitorii Trustului de construcții Bacău încă de la sfîrșitul lunii septembrie a.c, în loc de luna decembrie, cum era prevăzut.La ora actuală, o cerință la ordinea zilei pe șantierele construcții-

timp. O asemenea situație se constată pe șantierul viitoarei ferme de creștere a vacilor din comuna Suțu, județul Brăila. Aici, lună de lună s-au acumulat restanțe, iar primul termen de punere în funcțiune nu a fost respectat, fiind reprogra- mat. Din planul valoric de 9 milioane de lei, pînă la sfirșitul lunii noiembrie s-au realizat lucrări în- sumind numai 5 milioane. întreprinderea județeană de construcții a început, practic, toate obiectivele prevăzute, dispersind forțele șantierului și așa insuficiente, fără să termine și să dea în funcțiune nici unul. Normal ar fi să se acorde prioritate construcției grajdurilor care condiționează popularea cu vaci

județele Dolj, Buzău, Teleorman, Mehedinți și altele impune măsuri hotărîte pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor. în acest sens, cu prioritate trebuie să se acționeze pentru închi
derea grabnică a halelor, asigurin- du-se astfel frontul de lucru necesar pentru perioada următoare. Or. ne unele șantiere este ignorată această problemă cu implicații negative în ce privește continuitatea lucrărilor odată cu scăderea temperaturii. Așa stau lucrurile pe șantierul îngrășătoriei de tineret taurin Padina II, județul Buzău, unde nu se aplică un program clar de acțiune pentru recuperarea restanțelor.O sarcină imediată, de primă în

semnătate în zootehnie, constă în 
terminarea utilităților, punerea in 
funcțiune a instalațiilor pentru apă 
și energie electrică, încheierea grab
nică a lucrărilor care asigură etan- 
șeizarea adăposturilor și menținerea 
căldurii biologice, înlăturarea surse
lor de curenți de aer și a umidității 
excesive, care dăunează sănătății 
animalelor și duc la scăderea pro
ducției. în numeroase ferme zootehnice au fost începute lucrări de modernizare menite să înlăture aceste carențe. Este un lucru bun, cu condiția ca tot ceea ce a fost început să fie dus pînă la capăt. La cooperativa agricolă Fulga de Jos, județul Prahova, din cauză că unele grajduri nu au tavan, se pierde o bună parte din căldura biologică. De asemenea, tot aici nu s-au terminat lucrările de mecanizare.Ce anume se cuvine subliniat în concluzie ? Pentru a se realiza volumul mare de lucrări de construcții și de montaj, este necesar să se asigure concentrarea de forțe sporite la obiectivele care condiționează intrarea în funcțiune a capacităților respective, conlucrarea mai strinsă intre constructori și beneficiarii de investiții. Acționind în acest sens, organizațiile de partid, conducerile șantierelor și ale unităților agricole beneficiare au datoria să ia măsuri pentru formarea mai multor 
echipe de constructori din rîndul 
cooperatorilor, al meseriașilor sate
lor. pentru repartizarea unui număr 
sporit de mijloace la transportul ma
terialelor acolo unde este necesar. La fel de importantă este întocmirea unor programe riguroase de măsuri pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea necondiționată a prevederilor din graficele de execuție, în fiecare din zilele rămase pînă la sfîrșitul anului și pe toată durata iernii.

C. BORDEIA.NU
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4 WJH i LOCUL UNDE Al VĂZUT iNTlIA OARĂ
LUMINA IȚI ESTE MEREU IZVOR...

ANII REPUBLICII AU ADĂUGAT ACESTUI IZVOR—
MELEAGURILE BĂCĂUANE - LIMPEZIME, PROSPEȚIME, FORȚĂ

„Te uită cum ninge Decembre" scria 
Bacovia în marea iui tristețe. Cu totul alt 
„decembre" trăiește astăzi vatra lui natală. 
Ideea înaltă că poporul, liber și stăpîn pe 
destinele sale, creează și se bucură de 
propria lui creație l-ar fi încîntat fără 
îndoială pe marele poet al provinciei uitate.

Scr/’e despre bucuria 
muncii din anii noștri!

într-o dimineață în zori, cu mult înainte de răsărit, pe cînd încheiam o noapte de lucru, am auzit păsăretul în frunzișul din dreptul ferestrei, o izbucnire neașteptată, intensă, venind odată cu lumina, țișnind parcă dintr-o mie de ceasornice, ceva ginguritor, vesel și grav totodată. Nu erau privighetori și păsări rare, erau zburătoare de toată mina, mici și agere, care cît e ziua de lungă au treabă în felul lor și înainte de orice sînt semne ale mișcării eterne. Pe dată mi-a trecut oboseala, oțhii mi se limpeziră ca după un somn adine, eram foarte viu, simțeam că încep o zi bună. Asta se întîmpla la Slă- nicul Moldovei, vara ; o negură subțire, aburul dimineții, ascundea încă cerul senin.într-un amurg după ploaie am privit de pe zarea Godovanei marile livezi abia de cîțiva ani pe rod, belșug și pace adincă în locuri altădată sterpe.Seara, de pe Dealul Perchiului, m-am bucurat de luminile orașului, era iarnă și în licărul zăpezii miile de ferestre luminate ale noului Onești erau mesaje, mărturii ale vieții biruitoare.Din Lunca Șiretului, într-o noapte de Sinziene, în timp ce, precum în copilărie, auzeam caii rupînd iarba cu dinții lor lăți, am văzut în bulboană ieșind la sfat crapii aurii și mrenele lungi și sclipitoare ca sabia ce reteza odată, tot pe aceste locuri, capul hanului.Iar pe prundul Bistriței, in copilăria mea, apă primejdioasă care îneca de două ori pe an tîrgul Bacăului, am mers aruneînd fără grabă undița în unda repede, de la o hidrocentrală la alta, de la un lac la altul pînă la vărsarea în Șiret. Am văzut astfel încă o dată cursul dirijat al apei, micile cetăți de beton care dau lumină, o parte din noile cartiere ale Bacăului, mii și mii de apartamente, mii de familii trăind omenește pe locuri unde cimpul, mlaștina și gunoaiele hrăneau un labirint al mizeriei, o viață închisă, plumb din care se trecea direct in moarte.Teii i-am așteptat să înflorească într-un mai de neuitat în pădurea de tei de dincolo de Vultureni, pe la Burdusaci, pe la Benești, unde oare eram în serile acelea, în care prisacă rătăcind cu mintea pe Calea Laptelui, pierdut in dulcea spaimă a teiului în floare, gustam mierea din fagure ?
Oameni în memoria

prezentuluiHarta județului Bacău reproduce în mare vechiul „ținut" pentru prima oară menționat intr-un document al lui Ștefan. Culoarea ei merge de la galben și verde-pal pină la cefeniul întunecat, cîm- pia, dealul și muntele, ape largi de șes, ape repezi și înguste ce cad din prag în prag de piatră, lacuri cu pește, păduri, dumbrăvi, livezi, vii, ca în focarul unei lentile, întreg relieful țării se adună aici, „pe flancul estic al Carpaților Orientali și pe valea Șiretului mijlociu". Clima străbate întreaga ei scară continentală. Geologia conservă toate vîrstele pă- mintului. Subsolul conține petrol, sare, cărbune, gaze naturale. Ținutul real conține unul fabulos mai puțin cunoscut. Există aici tentația unei cărți, un roman care să ia lumea de la început, cum se spune. Dar in ce mă privește, există înainte de toate o stare de suflet care nu mă părăsește niciodată, oriunde aș fi și oricît de supărat sau vesel. O parte din mine se allă în această parte a țării și odată cu ea simt țara. De orașul în care m-am născut mă leagă amintirea mamei, adolescența ca o febră divină, poezia lui Bacovia. Restul ținutului stă în memoria mea prin oameni și locuri bine cunoscute.Nu i-am uitat pe cei despre care am scris reportajele mele. Sint oameni vrednici. Fiecare dintre ei este o parte din omul adevărat de care avem nevoie. Ei sint măsura timpului nostru socialist. Vorbind despre ei vorbim despre noi toți, cum sintem și cum am putea fi. Omenia lor comunistă conține epoca.
Adevărul adînc al unei 

biografii simple. Eram vara trecută la Buhuși. Prin trecutul și actualitatea ei, fabrica de postav este o prezență marcantă in industria ușoară românească. (Eram copil, mergeam verile la o mătușă la Buhuși. trecuseră mai bine de șapte ani de la marile greve din ’33, dar încă se vorbea, „sus" — cum se nu

Pe valea Zemeșului, în lumina toamnei, pe povîrnișuri golașe sau în pădurea bătrînâ, am mers printre sondele ce fără încetare își mișcă lent capetele lor de cai de fier în aburul iute și gros al țițeiului.Pădurea de la Fîntînele am străbătut-o cu piciorul, în adîncul fintmii la răcoarea de gheață a apei am coborît ulciorul și l-am dus apoi la gură, iepurele l-am prins de urechi și l-am atîrnat apoi la cingătoare în timp ce din țevile puștii am făcut un fluier la vreme de seară, somnul fiarelor și al vietăților mici l-am ascultat, n-am întins pe gard pielea căprioarei, un glonte mistrețului i-am trimis în căpățîna furioasă și altul în inima cu singe negru.La Albele am ascultat greierii în miriștea nouă, praful griului copt sorbindu-1 cu lăcomie sub soarele dogoritor.Am contemplat porțile de la Berzunți, veșnicia timpului în lemn, mai ales săpăturile vechi, simple, drepte și adinei ca sufletul singu- raticului ce din peștera lui sărăcăcioasă poate da sfat și alinare voievozilor.Hîrtia albă am văzut-o ieșind din marile valțuri ale instalației de hîrtie de ziar de la Letea, de fapt o adevărată fabrică nouă, hîrtia cUrgînd neîntrerupt ca o șosea a inteligenței și fanteziei...
★Scrie despre aceste locuri, despre oamenii pe care i-ai cunoscut. Scrie încet, răbdător despre ținutul în care te-ai născut, despre ieșirea lui la lumină, despre porți, despre temelie, despre coloanele care susțin înaltele acoperișuri, despre scările care urcă în spirală. Scrie, mi-am spus. Cum luă naștere industria, cum se schimbă viața la țară, ce putere avu cartea asupra minții, despre mașini, despre chimie, pătrunde în miracolul lucrului mărunt, fă bine și pină la capăt treaba pe care poți să o faci cel mai bine, mi-am spus. Sînt atitea de spus despre viața de toate zilele, despre tot ce e viu și trăiește și e viu și gîndește și nu e meschin și cîrtitor. Scrie, mi-am spus, despre tinerețe și bătrînețe și despre bucuria muncii din anii noștri. Locul unde ai văzut întîia oară lumina îți este mereu izvor. Să ai putere să te întorci la el, ori de cite ori simți oboseala.

mea familiar dealul pe care se clădise orășelul — și „jos", unde era colonia muncitorească, in auzul tuturor, despre zilele neuitate ale luptelor muncitorești.) Aici am cunoscut un om tăcut și onest, una din acele ființe cu totul lipsite de trufie, privire blîndă și mișcări calme, vorbe puține, dar un zimbet înțelegător, cum spuneau bătrinii, un om de pus la rană. Nu este nevoie în preajma unor astfel de oameni să întrebi, să iscodești. Ceva din adincul lor transmite liniște și siguranță. Pe umerii lor uneori firavi stă o bună parte din lumea asta jumătate luminată, jumătate întunecată. Imaginea lui Atlas care ține singur globul pe grumaz nu mi s-a părut niciodată prea convingătoare. Omul despre care vorbesc este o muncitoare de la țe- sătoria-bumbac. Se numește Burhui Maria. Are patruzeci de ani. De douăzeci și patru lucrează în fabrică, în același loc, la același război. în primul (sau în al doilea ?) an a plătit o penalizare, parcă 25 de lei, o neatenție, lipsa de experiență, cui nu i se întîmplă !... Nu, nu așa, ei nu i s-a mai intîmplat niciodată o asemenea rușine, da, un lucru nepotrivit pentru un muncitor care își respectă meseria, nu-i îngăduit... îmi amintesc, zîmbea fiindcă de fapt eu vorbeam și ea nu voia să mă contrazică, ce să vă mai spun, eu lucrez... Ce semnificativă poate deveni o biografie anonimă fără nimic spectaculos și de o atît de aparentă monotonie.
Primire în partid la Al

bele. a'ta vara eram la Albele, un sat în comuna Bîrsănești. la obișnuita ședință lunară a organizației de partid de aici. Primul punct pe ordinea de zi consemna o primire in partid. Albele este un loc ferit intr-un clin adînc, sub pădure, unde vintul iarna ar trebui să bată numai pe deasupra așezării, să nu-i simți suflarea și zăpada să cadă lin și neclătinată și numai gheața piriului subțire să licărească, iar din casele arătoase, ca și din cele mai mărunte, fumurile să se 

înalțe drepte ca niște semne ale păcii și liniștii. Am simțit atunci o caldă solidaritate față de oamenii adunați sub lumina celcr trei becuri palide in sala de clasă mirosind proaspăt a var și vopsea (era spre sfîrșitul lui august, puțin înainte de deschiderea anului școlar), în școala așezată chiar sub poala pădurii și lingă susurul piriului de-a lungul căruia mașini grele, camioane și basculante și excavatoare uriașe trec ziua în sus și în jos. Primirea în partid a fost de o mare simplitate, nimic improvizat, cuvinte puține și foarte omenești. O

Industrie în Valea Tretușului

Bacău, cartierul Cornișa

• în ultimii ani, industria a devenit ra
mura de bază a economiei județului, reali- 
zînd peste 67 la sută din produsul global, 
întreaga producție a județului din anul 
1950 s-a obținut, in condițiile anului 1976, 
în 17 zile, iar cea a anului 1938 în 8 zile.

• Față de 1950, producția globală in
dustrială a crescut de peste 20 ori, iar față 
de 1938 de 42 ori. între noile capacități in
dustriale importante, puse în funcțiune în 
cincinalul 1971—1975, se disting : între
prinderea de mașini-unelte Bacău, între

prinderea de utilaj chimic din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Fabrica PAL Comă- 
nești, Fabrica PAL Bacău ș.a.

• în cincinalul trecut, volumul investiții
lor a fost de peste 16 miliarde lei. Se pre
văd, pînă în 1980, peste 30 miliarde lei.

• între 1950—1976 s-au construit din 
fondurile statului circa 35 000 de aparta
mente, 7 734 apartamente din fondurile 
populației cu sprijinul statului și 54182 lo
cuințe din fonduri proprii.

țărancă, o femeie care a născut copii și a îngrijit un bărbat și a lucrat pămintul de cind se știe pe lume. Mai mult decît știe, ea simte. Eu am văzut mîna ei muncită luînd creionul și scriindu-și numele încet, cu grijă, tremurat. Ceilalți, atenți, curioși. Ședeau in sala de clasă, în băncile unde învață copiii lor și discutau despre starea cimpului și a oamenilor. Bărbați și femei, aproape șaizeci de oameni vorbind fără să flecărească, neocolind greutățile și necazurile, nutrind mari nădejdi pentru toamna din fața lor, pentru puterea care îi duce înainte. Aceiași oameni care din zorii încă neluminați de soare stătuseră pe cîmp, sudoarea lor sfințind bulgărele de pămint.De fapt, întreagă acea seară liniștită o revăd prin ochiul primarului Gheorghe Sandu, vechi activist de partid, unul dintre oamenii care pornind la drum în numele revoluției, acum douăzeci sau treizeci de ani, n-au încetat nici o clipă să fie acolo unde este nevoie și unde nu prea te întreabă nimeni cît ești de obosit și nici tu însuți nu prea ai timp să te întrebi, fiindcă bucuria ta cea mai mare este să duci cît poți mai departe munca ta. Cît am stat în acea zi cu primatul

Gheorghe Sandu și am umblat prin Albele am înțeles cît de aproape de noi și cît de puțin cercetat este încă omul viu de la care pleacă eroul literar.
„Rămîne cel care rezis

tă. Dar acela e cel mai 
bun" doamna care a trecut, la schela Zemeș, într-un loc ferit de vînt, într-o „căldare" nu prea adîncă, de jur-imprejur coline abrupte acoperite pe alocuri cu pădure, culori nemaiîntilnite, o extraordinară chimie vegetală, un

Reportaj de George BĂLĂIȚĂ

octombrie cum eu n-am mai văzut, l-am ascultat între alții pe inginerul Nicolae Sersea, directorul schelei. Credința în munca lui de petrolist trecut prin toate vămile meseriei, de la stagiarat și pînă acum, mi-1 aduce în memorie. Rețin ginduri, frînturi din discuția noastră de a- tunci. El vorbind : munca noastră la sondă presupune trei sute șaizeci și cinci de zile identice pe an ! Asta înseamnă de fapt tot atîtea cazuri particulare. Sonda merge continuu. Nici o intervenție nu seamănă cu alta, experiența e totul. Aici există un fel de selecție naturală. Rămîne cel care rezistă. Dar acela e cel mai bun. Noi aici formăm un fel de familie mai mare. Eu cred că între noi există suduri cel puțin la fel de solide ca într-o mare uzină, unde oamenii lucrează la un loc. îmi doresc un singur lucru mai ales : lucrurile „comune" care fac din mine și prietenii mei oameni adevărați să se păstreze in starea asta pînă la adînci bătri- nețe !
Ieșirea din anonimat, 

intrarea în notorietate. Onești, citadela de azi a chimiei 

românești, este, am mai scris, un oraș fără periferie. Oamenii de aici sînt extraordinar de receptivi a tot ce e dinamic, activ, constructiv. Reiau aici idei mai vechi. Ideea mea de reportaj este că el trebuie scris repede, în acea „grabă" ideală care fixează realitatea într-o lumină instantanee, reportajul este imaginea unei secunde. Ar trebui! O secundă poate fi întinsă și mai adîncă decît marea, cum scrie despre iubire un bard celt din vremea legendelor. Nu cît stai într-un loc e important, ci cît vezi. Cînd fac reportaj trebuie să am sentimentul vitezei. Ce rămîne din ce văd la o

aruncătură de ochi este adevărat, viu, există. Literatura vine mai tir- ziu, după ce reportajul a investigat. Multe din marile ficțiuni „statice" au punctul de pornire, ca să spun așa, în „mișcarea", în rapiditatea observației reporterului. Reportajul este eficient in măsura în care e, în primul rînd, spontan. Aceaslă naivă, dar sinceră, fără îndoială, teorie ad-hoc se „verifică" foarte bine într-un loc ca Oneștiul. Fiindcă aici totul sau aproape totul a fost luat de la început, ritmul este mai alert, schimbarea mai vizibilă. Socialismul in structurile lui profund umanizate, cu certitudinile și speranțele lui, poate fi deopotrivă urmărit de sociolog, de artist, de reporter. Dar acesta din urmă, cu ochiul lui care vede repede și adine (atunci cind vede), poate alcătui prin observații repetate o impresionantă radiografie sentimentală a acestui loc de lume nouă. Oneștiul vechi nu era altceva decît o comună cu trei mii de suflete, care avea ceva rezonantă în împrejurimi numai prin iarmaroacele de aici, îmi spunea Valerian Ghineț, primarul municipiului, un om cu totul devotat orașului nou. om pe care îl cunosc de foarte 

mulți ani și căruia îi sînt dator un film (promis 1) despre înțelesul vechii zicale românești : omul sfințește locul. Tot el îmi spunea : cu douăzeci și patru de ani in urmă exista la Onești o singură fabrică 'de cherestea, la care lucrau două sute treizeci și cinci de oameni. Atît. în rest, mărfurile localnicilor la tirgurile săptămînale: sare, lemn, lină, cojoace, cinepă. Și cele patru riuri care se întîlneau de o veșnicie, Tazlău, Oituz, Cașin și Trotuș. Azi există numeroase întreprinderi industriale, la care lucrează zeci de mii de oameni. Locul necunoscut de ieri contribuie azi cu 1,4 la sută la întreaga producție a țării.
L-am văzut făcîndu-și 

cu uitare de sine datoria... Nu l-am uitat pe inginerul zootehnist Marin Slăvescu. El a reușit să facă la Mărgineni, în coasta Bacăului, o fermă model, unde în mai puțin de patru ani a obținut primul loc pe țară la producția
Pe șoseaua £ 20, 

un tîrg a devenit municipiu
Cine cunoaște vechiul tirg al Bacăului va fi poate mirat să afle că locuri numite înainte Piriul Negel, Podul Paloșanu, Cimpul Poștei, strada Lecca sau întreg malul Bistriței în toată lungimea lui de la Precista (biserică zidită la 1491 de Alexandrei, fiul neascultător al lui Ștefan cel Mare) și pînă la Letea (cum se știe, una din cele mai mari fabrici de hîrtie din țară), locuri altădată cu o faimă oarecum îndoielnică dar nu lipsită de pitoresc (unele trecute în romanțe și-n cîte un cîntecel de mahala, ascultate de o lume amestecată, serile, la nelipsita grădină cu mititei și taraf, amestec unic de lene orientală, sfătoșenie limbută, spirit practic, agerime și un special umor), aceste nume și locuri hint azi amintire și document de arhivă. Aici sint cartiere noi, adevărate mici orășele .moderne în care viața periferiei evoluează rapid spre adevărata civilizație citadină. în treacăt fie spus aici, în mai puțin de două decenii, s-au construit la Bacău mai mult de douăzeci și cinci de mii de apartamente, dar orașul continuă să rămină un vast șantier. Praf, zgomot, mișcare, îmbulzeală, oameni care își caută un loc între cei care abia și l-au găsit, nu întotdeauna comod, e drept, dar asta înseamnă dezvoltare. Ultimul spital (sfîrșitul anului trecut) are șapte sute de paturi, ultimul magazin universal ocupă o clădire uriașă cu patru etaje. La Bacău funcționează o tipografie care tipărește colecții pentru diverse edituri din țară, e- xistă un institut pedagogic de 3 ani, apare o revistă de cultură, există un teatru și o filarmonică, această din urmă instituție evoluînd in ultimii ani spectaculos, îneît se poate vorbi acum de o viață muzicală reală, de o ambianță artistică într-un loc unde viața culturală contemporană, mult stimulată de ritmurile Cîntării României, capătă o mereu mai largă desfășurare. Aici trăiesc scriitori, pictori, arhitecți și actori.Șoseaua Europa 20 care trece prin Bacău urmează firul apelor și al drumului străvechi de cînd țara, pe vremea cînd chervanele neguțătorilor de la Marea Baltică și din
Ginduri intr-un decembrie

cu „vaAm evocat oameni despre care am scris și voi mai scrie. Din ziarul care trăiește o singură zi (dar este un atît de important semnal al istoriei vii), din memorie, i-am adunat o clipă la un loc. O parte din ei, firește, au schițat poate fișele unei cărți sau numai mi-au amintit intîmplări senine și calme cu oameni de bine.Sintem în decembrie. încheierea unui an are ceva de roman clasic. Un an este o construcție, o simetrie. Decembrie este o verigă, nu închide nimic, continuă ciclul. Spun construcție, da, cu toate implicațiile ei, lumină, umbră. Se incheie anul civic, muncă, acțiune politică și socială dinamică. Aici este vorba de ordine și rigoare. Iată, mai trece un an din viața ta. Iar viața asta nu este, așa cum ai vrea, numai rigoare, este aici și ceva imprevizibil, mișcare continuă, creștere și descreștere, o putere mare și minunată și de aceea greu de stăpînit : viața. Anul se încheie în decembrie cu statistici exacte, cifre de bilanț și perspective. Solemn și emoționat primești felicitări și le trimiți pe ale tale la prieteni, rude, tovarăși de muncă. Aceste adînci legături sentimentale sînt oarecum însoțite de veselul carnaval al măștilor și datinilor care în ultimele zile ale a- nului leagă prezentul de trecut și viitor.Ca de obicei, la sfîrșitul anului te întrebi ce ai făcut din ce aveai de gînd, declarat sau nu, la începutul anului. întrebare cel puțin la fel de prețioasă ca și răspunsul, oricît de optimist ar fi el. Firește, eu vorbesc aici ca un om care mai peste tot caută, și găsește uneori, subiecte literare. Nu e nimic obositor în ideea că orice lucru făcut bine se poate face și mai bine. Atîtea lucruri importante s-au făcut în ultimii zece ani, dar ele sînt, și nu în ultimul rînd, argumente pentru cîte mai sînt de făcut. Pe bună dreptate cităm în diverse împrejurări îndem- 

medie de lapte (1976). Am scris despre „povestea lui olandeză" și cum a reușit el să aducă în scurt timp rasa de vaci indigenă la nivelul olandezelor Hollstein (400 de capete la ferma lui). Am scris despre cum a pornit el munca la Mărgineni, de la temeliile grajdurilor și de la prima gură de apă. Am scris despre dragostea lui pentru animale, despre veghea lui continuă lingă uriașul uger care ne hrănește cu lapte bun pe toți băutorii de lapte. L-am văzut făcin- du-și cu uitare de sine munca, am simțit respectul oamenilor de la fermă față de el, am trăit într-o primăvară alături de el întreaga bucurie pașnică a muncii făcute bine. Există în toată istoria acestui om, în felul cum a izbîndit el, o întreagă poveste care mi-a a- mintit vag de Budulea Taichii a lui Slavici, departe, sigur, cu totul altceva, dar din seria asta a omului care știe să persevereze in datoria lui morală de a se înălța pe sine prin ceilalți.

Asia Mică se întilneau la vama Bacăului (in secolul al XVI-lea, trimisul papei, episcopul Marcus Ban- dinus, scria stăpinului său: „Poziția orașului este admirabilă, scăldată fiind la răsărit de riul Bistrița, care se revarsă cu violență din munții Ardealului. Spre miază-zi se întinde o cimpie minunată acoperită cu dese sate românești. La răsărit se întinde vestita vale a Bistriței, iar la apus sînt munți și dealuri. Aerul este cel mai sănătos, păduri frumoase, păsări și fiare sălbatice, riuri pline de pești delicioși, apoi belșug de grîne, vite, fructe, unt și miere") și atît timp cît era pace la hotare noi trăiam în bună înțelegere cu vecinii și cu străinii cei fără de ginduri ascunsă și așezam temeliile ■ patriei- și cînd zumzetul pașnic al albinei se înlocuia cu, zăngănitul armelor, tot pe aceste dramuri pilcurile de răzeși treceau chiuind spre cetățile de margine sau se retrăgeau în tăcere spre munți pentru a începe din nou lupta, pentru că totul la acești oameni era făcut să dăinuie cît lumea va licări sub stele.Din E 20 se dă in centura industrială, marea nouă putere a Bacăului, municipiu care in curind va ajunge la o sută patruzeci de mii de locuitori. Marile instalații industriale string orașul într-o să- mînță a viitorului. Industrie : hîrtie, pielărie, mașini-unelte, metalurgie, mobilă, textile, confecții, lapte, carne, bere. Anul viitor va intra in funcțiune cu toată capacitatea combinatul de îngrășăminte chimice a cărui producție industrială trece cu mult de un miliard de lei anual. Dar despre această nouă treaptă a chimiei românești și despre oamenii minunați de acolo (între care cunosc cîțiva demni de cea mai înaltă stimă), amănunte despre acest gigant pașnic prevăzut cu cele mai perfecționate mijloace antipoluante din cîte se cunosc, despre toate acestea într-un reportaj viitor. Adaug : asta se întimplă intr-un oraș unde, într-o monografie apărută înainte de război, cîteva ateliere (luminări, clei, boiangerie, casînci, panglici, saltele, binale, apă gazoasă) erau numite fabrici.

urma"
nul președintelui țării de a spune lucrurilor pe nume și a nu exagera în nici un chip, a judeca numai cu măsură, a vedea lumina și umbra în întruparea lor firească. Este bine să ne amintim mereu că o mare angajare colectivă cere încredere și acțiune simultană.A fost un an plin de evenimente și ritm. El a culminat în forul înalt al Conferinței Naționale a partidului. Focar al experienței de pină acum, deschidere angajantă spre viitor.Ieri dimineață am fost în pădure. Noaptea ninsese, după o zi umedă, dimineața venise senină și neclintită. Era o pădure de fag, nu avea mai mult de douăzeci de ani. Sub zăpada viscolită și înghețată, în soarele orbitor, era ceva fragil și robust in același timp, era tinerețea eternă a ceea ce este viu. Am văzut altădată o pădure tropicală ale cărei luxură și freamăt gigantic erau haos, neliniște. în pădurea ninsă de ieri, monumentalul era calm in de- săvirșire, lipsea giganticul disproporționat, dar peste tot era prezentă o energie ascunsă pe care numai marmura șlefuită și oul începutului o au în sinea lor. Era măreția liniștii și nu a spaimei. Firește, m-am gîndit la Voroneț șl la turla neasemuită de la Șurdești în Maramureș. Un pădurar bătrîn care mergea alături de mine mi-a spus cu sufletul la gură : bat pădurea asta de patruzeci de ani. dar nu văd decit rar minunea asta. Obișnuința nu tocise în el iubirea și înțelegerea adincă a lucrurilor simple. „Te uită cum ninge decembre", scria Bacovia în marea lui tristețe. Cu totul alt „decembre" trăiește astăzi urbea lui natală. Ideea înaltă că poporul creează și se bucură de propria lui creație l-ar fi încîntat fără îndoială pe marele poet al provinciei uitate. Decembrie îmi pare acum, la încheierea „clasică" a anului, nu ca un epilog, ci ca un nou capitol la cartea marilor noastre împliniri socialiste.
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CENACLUL LITERAR MIJLOC DE MANIFESTARE A TALENTELOR 
AUTENTICE DE MASĂ, PREZENȚĂ DISTINCTĂ 
ÎN VIAȚA CULTURAL-EDUCATIVĂ A ȚĂRII

Valorificarea din ce in ce mal Intensâ a resurselor creatoare ale 
maselor largi populare, asigurarea cadrului democratic de participare a 
fiecăruia, potrivit cu însușirile proprii, la o bogată viață spirituală, artis
tică — acestea constituie trăsături puternic reliefate de realitatea oricărui

|udeț, de numeroasele manifestări, concursuri, întreceri care au loc sub 
semnul Festivalului național „Cîntarea României". Prezențe notabile in 
activitatea culturală a localităților patriei, cercurile și cenaclurile literare au 
menirea de a stimula spiritul de creație al maselor, al talentelor din popor,

chemate să |oace un rol tot moi insemnat in viața culturală a societății.
Redăm in însemnările de față citeva aspecte din activitatea unor ce

nacluri propunind cititorilor, totodată, un grupa) de versuri care dau glas 
sentimentului de dragoste față de partid, față de patrie.

■FAPTUL;
; divers;

Partidului,Y'. 7

în primul rînd
Înfășurat în piei, în sanie laponă, trasă 

de clini.
Eu n-am văzut renii privind maiestuos 

zările albe...
Nici nu m-am oprit deasupra unul golf ca 

Neapole,
In care parcă un zeu și-a lăsat urma 

călctiului...
Nici n-am ascultat, în lagună, canțoneta 

venețiană...
Și nu mi-am despărțit inima, la ecuator, în 

două emisfere egale...
Nici iarandola n-am văzut-o jucîndu-se. 
Nici tramontana aruncînd rafale peste 

pașnicii piemontezi...
La corrida n-am mers și nu voi merge 

niciodată '....

Talpa mea nu s-a desprins de vatra țării! 
Ar fi înghețat de Irig și de dor !...

Am văzut, în schimb, arcuindu-se, peste 
stînci și abisuri.

Ca niște cîntece, căprioarele din Carpați... 
Am auzit, apoi, lingă Olt, o doină de dor 
Și-am înțeles atunci toate cîntecele de 

iubire din lume...
între munți și vultani, la Bicaz, m-a legănat 

o barcă.
De s-au simțit bine și bunicii mei 
Adormiți sub crucile strîmbe din cimitirul 

rural...

Milioanele de brațe care se ridică zi și 
noapte.

Ca niște raze, într-un joc de lumini 
Cînd cad, săvîrșind ritualul muncii,
Se cutremură pămintul
Și din aceste mișcări 
ies palate, uzine, stațiuni, școli. 
Toate de marmură, toate de lumină... 
(Aceleași brațe, de-ar cădea asupra unui 

dușman imprudent,
își poate închipui oricine la ce adîncime 

i-ar așeza mormîntulI)

Și cile n-ar mai fi de spus, dar, fără 
să străbat pămintul.

Am în perimetrul iubirii mele toate 
dimensiunile și împlinirile.

Drept pentru care, îți mulțumesc, în primul 
rînd, fie. Partid.

Htu» miMmt na 'kibi-I
N. BĂDIȚĂ 
satul Roșieni, comuna Dobrun, 
județul Olt

„...PENTRU CÎNTECUL 
ÎNĂLȚAT LÎNGĂ STEMĂ"Multe dintre cenaclurile existente pe întinsul țării au o personalitate distinctă, conturată și sedimentată in timp, un timbru individual în marele poem pe care pana creatorilor — profesioniști sau amatori — îl consacră împlinirilor anilor socialismului. Dar parcă în puține locuri am în- tîlnit atît de pregnant marcată această specificitate ca în inima Bărăganului, acolo unde „mierea curge în faguri de griu, / iar timpul urcă în beția amară de struguri", cum notează cu sensibilitate un poet local. Aici, la Slobozia, dar și la Călărași, Fetești, Lehliu, Țăndărei, în alte localități ialomițene, anotimpul pîinii își pune pecetea sa inconfundabilă a- supra creației celor care, schimbînd „sapa-n condei și brazda-n călimară", se apropie cel mai mult de imaginea conturată în cunoscutele stihuri argheziene.Cenaclul literar județean căruia îi dedicăm a- ceste rînduri își probează prin fermele opțiuni tematice apartenența spirituală la aceste ținuturi, unde ..mari dropii sint morile de vînt" și unde „pe vreme de secetă se preling anotimpuri pe guri de pelin".înființat în primăvara a- nului trecut, în perioada premergătoare Congresului educației politice și al culturii socialiste, cenaclul din Slobozia și-a conturat de la bun început un program de acțiune de o concepție originală, care îl situează din acest punct de vedere pe o linie de pionierat, cu rodnice și certe posibilități de dezvoltare și amplificare.Cenaclul din Slobozia

s-a dorit — și în bună măsură a reușit — să fie un „cenaclu al cenaclurilor", trunchi viguros din care să se desprindă mereu ramuri noi, puternice ale altor cercuri literare din județ. Membrii activi ai cenaclului care funcționează la reședința județului sînt în același timp conducători ai altor cenacluri din localitățile ialomițene, inițiatori și animatori ai vieții literare din

titlul „Imnurile cîmpiei" a fost comentată elogios de specialiști ; a doua culegere, „Eroi au fost, eroi sînt încă" — aflată sub tipar — ambiționează a o depăși în valoare pe cea dintîi.Temele predilecte ale poeților ialomițeni rămîn, cu o semnificativă consecvență, dragostea pentru oamenii acestui pămînt, pentru eroismul lor, pentru „timpul unei sigure patrii", cum notează poetul Ga

Cenaclul Bărăganului

orașul sau satul unde își desfășoară activitatea profesională. Marcel Bărăganu conduce activitatea cenaclului „N. Labiș" al elevilor din Slobozia, Eugen Romeci pe cea a cenaclului din Țăndărei, Marin Lupșa- nu și Nicolae Curea sint animatorii cenaclului din Lehliu etc. După modelul întîlnirilor bilunare de la centrul de județ, după modelul discuțiilor exigente, la obiect, al căror consecvent promotor este Gheor- ghe Antonescu, vicepreședintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, inițiatorul cenaclului, în localitățile ialomițene au înflorit cercuri literare care au și cules primele roade ale dăruirii și pasiunii lor : un poet ia- lomițean, Marius Stănilă, s-a numărat printre lau- reații primei ediții a Festivalului național „Cîntarea României" ; prima culegere literară apărută în 1976 sub

briel Georgescu, secretar adjunct cu propaganda al comitetului comunal de partid Făcăeni : „Noi
ne-am așezat aici ținînd 
între palme / piatră și 
trandafiri, / ape și stele. / 
Pămintul ca un fagure / ne 
știe pe de rost / și lemn 
de viori din pădurile noas
tre / dăm copiilor / pentru 
cintecul-cintec înălțat lingă 
stemă". Istoria e privită in momentele sale dramatice ca o neistovită luptă pentru libertate, metaforele revenind insistent asupra continuității idealurilor noastre naționale.In rîndul poemelor patriotice se detașează — prin rezonanța lor specifică — veritabile imnuri ale bucuriei închinate anilor socialismului — cele izvori- te direct din solul Bărăganului, nutrite de seva sa dătătoare de viață, cîntînd „țărani noduroși ca niște copaci cu rădăcinile în istoria neamului", „femeile

cu miinile înzăpezite de cocă". Citez în întregime un astfel de poem al satului contemporan aparținind lui Eugen Romeci, replică viguroasă la imaginile idilice, bucolice pe care le acreditase cu decenii în urmă așa-zisa poezie a satului românesc :„întîi s-a orînduit o hotărîtoare / Adunare / La care au participat devotate / Cele patru puncte cardinale / înadins colorate. / Și cind soarele cugeta să răsară / Au sosit / Cei ce fuseseră și aseară / Șl au iubit / Lîngă răsărit / Spice din țara lanului / Și din țitîna anului. / Și au hotărît, / Fluturînd nerăbdarea spre depărtare / Să-și înceapă înotul / Corabia numită doinitor — / SECERĂTOARE".„Cenaclul cenaclurilor" are în programul său de activitate un punct prioritar : descoperirea de noi talente literare în această zonă în care, nu cu multă vreme în urmă, cercurile cu profil artistic se puteau număra pe degetele de la o singură mînă. Iată de ce, din această toamnă, ședințele sale de lucru au părăsit fotoliile comode ale Casei de cultură din Slobozia și se desfășoară în exclusivitate în comunele județului, cenaclul vădindu-și astfel rolul său formativ.în Bărăgan, în Ialomița, în județul „Erou al Muncii Socialiste" pentru vrednicia agricultorilor săi, Festivalul național „Cîntarea României" face să iasă la iveală talente artistice autentice, să rodească bogat mugurii succeselor viitoare in domeniul culturii.
Radu 
CONSTANTINESCU

„DINTRE SUTELa începutul lai decern- DE CATARGE

Poem pentru țărani
Celor căzuți în ’907

De-aici urcăm și coborîm spre lume 
Ca neclintirea stîncilor spre cer, 
E plin trecutul nostru de slavă fără nume 
Scrisă în piatră și-n doine ce nu pier.

Rotund începe lutul să cuvinte.
Cit de pereche este mina cu ulciorul 
Crescut din spuza de pe oseminte ! 
De-aici ne-am început spre lume zborul.

Noi, anonimi pierduți pe arătură 
Dăm lutului și doinelor simțirea, 
Izvorul și frunza ne-ncrustau pe gură 
Și bocete și nunți și mîntuirea.

Meșter olar cu măiestrită mină 
Cînd mingii lutul, femeia ți se pare
Că-ți crește-n piept ca o lumină
Și-o porți spre noi mireasă-n legănare...

N-a fost mereu ca la-nceputuri,
A trebuit să-nsămînțăm cu singe glia 
Atunci cînd țara ne-a strigat sub scuturi 
Să ne păstrăm ființa și moșia.

Pe voi vă știe piatra și izvorul,
Sub glie umăr la umăr strămoșii ne privesc. 
Uniți pe veci cu jalea și cu dorul
Spre umerii mei tineri pădurile lor cresc.

Calcă încet. E-n fiecare piatră-un nume 
Cum rouă (ine prinosul de-ncîntare. 
Pe umerii lor creștem o patrie spre lume. 
Oglindă limpezită în izvoare.

Ion CĂLIMAN
comuna Făget, județul Timiș

brie 1947 la Arad lua ifiin- ță cenaelul literar căruia entuziaștii inițiatori și organizatori i-au dat numele marelui poet român Lucian Blaga. De-a lungul celor 3 decenii de existență, cenaclul s-a dovedit a fi și o școală de formare a cîtorva generații de scriitori, unii devenind binecunoscuțl prin operele și stilul lor în literatura română, alții — deși n-au rămas anonimi — au îmbinat preocupările profesionale cu activitatea din domeniul scrisului, a- firmindu-se prin intermediul publicațiilor sau al unor volume colective. Firește, sute și sute de tineri însuflețiți de dragoste pentru poezie s-au perindat an de an prin acest cenaclu. și-au prezentat cu emoție încercările și, tot atît de firesc, nu toți au întrunit opinia favorabilă a colectivului. Dintre „sute de catarge" pornite, doar unele, cele mai bune, mai viguroase, și-au continuat călătoria în larg, insă toți cei care au venit aici au găsit un climat creator autentic, respect pentru valorile autentice, dragoste nesecată pentru poezie ; în a-

cest sens, cenaclul este șt o școală de educație a gustului pentru frumos, un loc unde înveți să știi pentru ce iubești un poem sau un vers : educarea estetică a maselor prin intermediul cercului literar constituie, după cum se știe, o latură

prodigioasa lor activitate literară, cenaclul „Lucian Blaga" rămînînd în continuare un puternic focar de cultură. Astăzi, el numără mai bine de 40 de membri de diferite profesiuni : muncitori, funcționari, elevi, profesori, me

Cenaclul „Lucian Blaga11

foarte importantă a activității lor. Pe de altă parte, nu-i mai puțin adevărat că de numele Aradului și al cenaclului literar „Lucian Blaga" se leagă activitatea unor scriitori și publiciști cum sint Fran- cisc Munteanu, Gheorghe Achiței, Rusalin Mureșan, Al. Popescu-Negură, George Ciudan și alții (in primii săi ani, cenaclul a fost frecventat și de regretatul actor Constantin Ciubotă- rașul). De-a lungul anilor, alte și alte generații de scriitori de obîrșie arădeană s-au impus prin

dici. Poeți ca Mihai Traia- nu, Carolina Ilica, Vasile Dan, Teodor Frîncu, Alexandru Banciu sau prozatori ca Florin Bănescu, Gheorghe Schwartz, Horia Ungureanu, Gomel Maran- diuc, Dumityu Siniteanu s-au afirmat deja in activitatea editorială, și volumele lor sînt bine apreciate de cititori, de critica literară.Merită subliniat un fapt după părerea noastră plin de semnificații pentru viața culturală a Aradului, pentru potențialul său în domeniul creației literare : in

✓ ✓
• • •ultimii 3—4 sini, la Arad au fost lansate nu mai puțin de 15 volume semnate de arădeni, unele fiind premiate de editurile „Eminescu", „Dacia", „Facla" sau de către C.C. al U.T.C.Firește însă că prezența cenaclului literar „Lucian Blaga" din Arad nu s-a făcut simțită doar prin a- firmarea unor scriitori, ci și printr-un bogat repertoriu de acțiuni, cum sînt, în primul rînd, spectacolele de poezie și muzică organizate în cadrul „Studioului lite- rar-artistic“, patronat de cenaclu, șezătorile literare care au avut și au loc în Arad și in multe alte localități ale județului. Valoroasa tradiție literară a orașului de pe Mureș a căpătat o nouă vigoare prin ampla și prodigioasa participare a membrilor cenaclului la manifestările prilejuite de Festivalul național „Cintarea României".Consacrați sau aflați la început de drum, ei sint tot mai mult prezenți prin creațiile lor în viața culturală a municipiului și județului.

Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scînteii"

la Început de drumRecent, cenaclul literar „Silvania" de pe lingă Casa de cultură a sindicatelor Zalău s-a transformat în- tr-un cenaclu județean, cu uși deschise tuturor celor ce simt intr-un fel sau altul chemarea spre literatură.Ce înseamnă acest lucru pentru sălăjeni ?în primul rînd, faptul că vor beneficia de prezența unor oameni cu vechi preo

cupări în ale scrisului, deci posibilitatea realizării unor analize competente a crea ții, urmărindu-se un schimb de experiență util și atragerea unui număr cît mai
O Cenaclul „Silva nia"

țiilor, iar în al doilea, putința efectuării unor deplasări în alte cercuri literare din întreprinderi și institu
toare de oameni ai muncii la actul creației literare.Integrîndu-și activitatea în manifestările Festivalu

lui „Cîntarea României", cenaclul își propune editarea celor mai valoroase producții ale membrilor săi, stimularea acestora prin publicarea unor poezii ori proze în coloanele, revistei „Tribuna" — care patronează activitatea cenaclului — și a gazetei județene.
Ion MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

Asemeni simt 
Republica Română 
Sînt ferm convins : lumină-s și putere 
în patria lor siîntă, Fiii Muncii ! 
cum știm de veci că-n marea lor tăcere 
Grăiesc prin rod cîmpiile și munții.

Asemeni simt Republica Romănă, 
ca o corabie-n decembrie intrînd, 
cu rod de aur, cu sămînță bună 
cînd liberi stăm la cîrma ei și cînd 

în salopete fluturăm pe schele 
sau în semințe coborîm cu viața I 
Blînde zăpezi și agere drapele 
Ne luminează suiletul șl iața.

Drumul acesta chibzuit și clar 
din care nu pornesc pustii artere 
sub treaza veghe-a unicului far, 
Sînt ferm convins : lumină-i și putere !

Marin CONSTANTIN 
Fierbinți, județul Ilfov

Sub umărul sting, 
dulce povară

Nerostite iubiri, ca niște ierburi înalte 
foșnind 

în serile cînd dorul ia forma unui fluier. 
Adieri dintr-un țărm neumblat :

muget de zimbri. 
Corni de vînătoare scot sunet curat. Plug 
Zămislit din slove brăzdează-un cimp

de datini, 
Cît soare, cită humă vor viscoli în rod ? 
Cu răsuflarea gurii, poetul reînvie vechi 
Armonii latine din iile de izvod. 
Cetăți fără somn, în veghere, să fie 
Veșnic lumină-n Carpați. Biciuind caii 
Nopții, copiii se zoresc să ajungă bărbați. 
Blind apăsînd pe timpane, neverosimil 
Tulnic îi cheamă. Poartă cu ei, sub umărul 
Sting, dulce povară — nerostite iubiri. 
Și mal poartă cu ei, prins la oblînc. 
Un hrisov al augustei lor seminții. O țară 

de dor 
Se oglindește In ochii mirați ai acestor 

copii.

Ionel AMAR1UȚE1
muncitor cocsar la uzinele „Victorla"-Călan

Partidul țării mele
Cred în Partidul țării mele 
Așa cum cred în oameni, în dreptate. 
In cutezanța unor noi victorii. 
Spre țelul Iericirii noastre.
Cred în puterea adevărului de azi. 
Scris pe furnale și pe mii de schele. 
Cred în cuvîntul pace aprins ca o lumină 
Din carpatine inimi, pe plaiul românesc. 
Lumină ce străbate peste întreg pămintul, 

ca soarele ceresc. 
Cred în seninul drumurilor noastre. 
Ce urcă spre-mpliniri de mult visate. 
Cred în izvorul limpede-al dreptății, 
țîșnit din adîncimea gliei.
Cred în cuvîntul scump al libertății 
și-n viitorul comunist al ROMÂNIEI.

Georgeta MIHAILA 
București

Șantierlștii
Constructorilor de la hidrocentrala 

Rîu Mare
Pe tronurile de piatră ale întemeietorilor 
au lost trimiși de Patrie o mînă de bărbați, 
au tost trimiși în misiune de iubire 
să pună-n veșnicii semnele Omului.

Noaptea sînt luminați în iață de un rîu 
care le poartă cu mîndrie numele, 
își încălzesc palmele aspre la spuza stelelor 
și aerul rămas din legendă le nimbează 

frunțile. 
Ei sînt trimișii poeziei în istorie, 
frați buni cu oțelarii și minerii : 
patetismul simplu al faptelor este acolo 
metafora supremă

a vieții.

Eugen EVU
Hunedoara

| La vîrsta 
| majoratuluiS-au revărsat spre Satu Mare, Iîn acest decembrie întinerit de mantia albă a zăpezii, sute și sute de tineri din toate colturile I județului — din Țara Oașului și din Plaiul Codrului, de pe Valea Someșului și din Cîmpia Careiu- lui. Cei mai harnici în muncă și Ila învățătură. Muncitori, țărani, elevi. Toți tineri care au împlinit vîrsta de aur a majoratului. IO întîlnire sărbătorească, entuziastă, emoționantă. Moment solemn al trecerii pragului spre maturitate, spre asumarea înal- Itelor răspunderi civice. S-a făcut la această sărbătoare și un calcul : în județul Satu Mare I numărul tinerilor care au împlinit anul acesta vîrsta de 18 ani se ridică la 7 098. La mal mulți, și la mulți ani !
I Banii 
| din batistă
I Călătorind cu trenul, un bătrîn 

din satul Comești, județul Iași, 
a pierdut, în stația Podu Iloaiei, 
suma de 1 790 lei, înfășurată tn- 

Itr-o batistă. La puțin timp după 
plecarea trenului, ceferistul Ni
colae Tănase a zărit pe scara 

Iunui vagon un ghemotoc. Era 
batista bătrînului în care se 
aflau 1000 lei. Banii i-au, fost 
dați imediat păgubașului, care 

Ii-a numărat de citeva ori și a 
spus : „Nu sint toți, că i-or fi 
luat vîntul, dar mă bucur și 

I pentru ei, că n-am rămas lefter".
Cam în aceleași momente, pe 
peronul gării Podu Iloaiei, un 

Ia.lt ceferist (impiegatul de miș
care Marcel Baciu) a găsit res
tul de 790 lei. Aflind că păgu
bașul este tocmai bătrinul din 

I trenul care plecase, acesta a fost 
anunțat in gara Lețcani că va 
primi și restul de bani. Doi 

- ceferiști, doi oameni de omenie. 
1 O colecție 

I ieșită
9

| din comunDe cîte ori am semnalat în I rubrica noastră că unii din cititori au găsit prin borcane de iaurt, prin pîine sau prin cîțe Io cutie de conserve diferite „corpuri străine" (o sîrmuliță, un ac, o sforicică, un ciobuleț) am fost asigurați de cei impri- I cinați că asemenea „neglijențe regretabile și condamnabile" nu se vor mai repeta. Și s-au ținut Ide cuvint. Dar iată că din pățania lor n-au învățat și cei de la Fabrica de pîine din Făurei, Ide vreme ce bătrînul Ștefan Du- mitrașcu, pensionar ceferist, ne scrie : „In timp ce mestecam un cocoloș de pîine am simțit I deodată o asemenea trosnitură în gură, că m-am și speriat, după care un dinte mi-a și Ifost... retezat. Era un cui. L-am luat și i-am spus soției să-1 păstreze ca amintire. Am tăcut, n-am reclamat, pentru că mi-am Izis că o fi vreo intîmplare. Dar deunăzi, cind am vrut să tai o pîine, văd că se înțepenește cu- Ițitul. în pîine era o... șaibă.I-am spus soției s-o pună și pe ea alături de cui, poate facem o... colecție". Să sperăm că bru- I tarilor din Făurei nu le plac I asemenea colecții și vor face piinea ca lumea.
I A încurcat-o
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cinema

Deschiderea Salonului de pictură, sculptură și grafică 
al municipiului BucureștiSub genericul celei de-a doua e- diții a Festivalului național „Cintarea României", vineri a fost inaugurat la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România Salonul de pictură, sculptură șl grafică al municipiului București.Actuala ediție a salonului abor1- deazâ o tematică generoasă, fundamentată pe realitățile societății noastre socialiste și pe marile evenimente istorice, aducind, cu precădere, un

omagiu centenarului Independenței și răscoalei țărănești din 1907.Prin intermediul celor aproximativ 650 lucrări de artă plastică se reprezintă rezultatul unei riguroase selecții, iubitorii de frumos pot admira — după cum au arătat in cuvîntul lor Amza Săceanu, vicepreședintele Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București, și Ion Frunzetti, vicepreședintele U- niunii artiștilor plastici — o valo

roasă sinteză a genurilor, tendințelor stilistice și tehnicilor folosite de artiști aparținind unei generații sau alta. Remarcăm, totodată, că ediția 1977 a salonului municipal de artă plastică prezintă, pentru prima dată, și creații ale graficienilor, ale căror lucrări sint expuse in sala de expoziții a institutului de arhitectură „Ion Mincu". Foto: S. Cristian

• Imposibila poveste de dragoste: 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Condurul și trandafirul: LU
CEAFĂRUL — 9,15; 12,30; 16;
19.15, CAPITOL — 9,30; 12.30; 16;
19.15.
• Sărbătoarea sălbatică: FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. >
• împușcături sub clar de lună:
SCALA — 9; 11,13; 13,30; 16;
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
BUCUREȘTI — 9,45; 12,15; 14.45; 
17.15; 19.45.
• Melodiile Broadwayului: SALA 
PALATULUI — 17; 20, PATRIA
— 9.30; 12; 15; 17,30; 20, FAVORIT
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cartea junglei — 9,30; 11; 12,30; 
14,30; 16, Iarna bobocilor — 18; 
20: DOINA.
• Două lozuri: TIMPURI NOI —
15,45; 18; 20.
• Poruncă întunecată: FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,15, MODERN — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
e Mama: GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15; AURORA —

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 
18; 20.
• Aripioară sau picior?: VTCTO 
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20.15, BUZEȘTI — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14: 16; 18; 20.
• Doctorul Jekyll și domnul 
Hyde — 9,45, A trăi pentru a trăi
— 11,45, A trăi (ambele serii) — 
14. Ochiul dracului — 18,30; 20,30: 
CINEMATECA.
• Buzduganul cu trei peceții 
EFORIE — 12.30; 16; 19,30.
• Al șaptelea continents FLO* 
REASCA — 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Iarba verde de acasă: VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
o Piedone, comisarul fără armă: 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Regăsire: COSMOS — 15,30; 18;
20.15.
« Aripi frinte: BUCEGI ~ 11,30; 
13,30; 16; 18; 20.

teatre
4 Teatrul Național București 
(sala mare): Un fluture pe lampă 
— 20, (sala mică): Viața unei fe
mei — 16, Moartea ultimului go
lan — 20.

• Filarmonica „George Enescu“
(Ateneul Român): Concert vocal- 
simfonic. Dirijor: Mircea Cris-
tescu. Solist: Harry Datyner (El
veția) —• Dirijorul corului: Va
sile Pântea — 20.
• Opera Română: Traviata — 19.
• Teatrul de operetă: Miss Helyett
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra** (sala Schitu Măgureanu); 
Leonce și Lena —• 15, Undeva, o 
lumină — 19,30, (sala Grădina
Icoanei): Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic: Mania posturilor
— 15,30, Einigranții — 19,30.
• Teatrul de comedie: Preșul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara** (sala Ma- 
gheru): Nu am încredere în băr
bați — 19,30, (sala Studio): Gai
țele — 19.
• Teatrul Giulești: Năpasta — 17, 
Cu oltencele nu-i de glumit — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Dibuk
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (sala Savoy): Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**: După datina străbună
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă**: „13 4- 1“ 
(o istorie cu Harap Alb) — 10.
• Teatrul „Țăndărică** (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București: Vedetele cir
cului din Sofia — 10; 19,30.
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— Dumneavoastră sinteți ofi
țerul stării civile ?

— Eu mi-s, dar cu cine am 
onoarea ?

— Cu un viitor concetățean, 
tmi dați voie? Mă numesc Petru 
Onofrei. Am venit să depui 
actele pentru căsătorie. Ca să 
vezi ce înseamnă soarta omului. 
Eu sint din părțile Iașiului și 
mi-am găsit tocmai aici, la Gu- 
rahonț — cum se zice — aleasa 
inimii. O cheamă losana Lupei.

— Să vă fie cu noroc. Sau — 
cum se mai zice — casă de pia
tră. Lăsați actele și...

...Și bucuros, nevoie mare, 
Onofrei s-a dus glonț la „aleasa 
inimii" să-i dea veste de 
bucurie. Dar a fost să fie veste- 
poveste, pentru că primăria din 
Gurahonț—Arad a descoperit 
(cinste ei I), într-un timp record, 
precum că mirele mai era că
sătorit cu o ieșeancă și-aproape 
concidență de nume — Alu- 
poaie Elena. Deci, de la Alupoaie 
la... Lupei. Dar, după cum ne 
informează cititorul nostru — A- 
lexandru Herlău — n-a fost 
singura veste-poveste, pentru că 
s-a mai descoperit că „mirele" 
mai are vreo doi copii cu o altă 
femeie de prin Hunedoara, f'apt 
pentru care a intrat pe fir un 
alt ofițer, dar nu de stare civilă, 
ci de miliție. Acum, mirele aș
teaptă ca pe ghimpi verdictul 
„nașului".

Haine 
pe măsurăS-a petrecut la magazinul „Dacia" din Brașov. După ce a tras cu ochiul în dreapta și în stingă, după ce s-a convins că vinzătoarea, ocupată peste cap cu alți cumpărători, nu-1 observă, Gheorghe Tqader (abia ieșit din detenție), a înșfăcat un bajot de stofă și s-a îndreptat spre geam, chipurile să-l „contemple" mai bine. Dar nu la stofă ii erau lui ochii... Apoi a pus balotul sub palton și s-a îndreptat, grăbit, spre ieșire. Dar n-a apucat să iasă pe ușă. Două miini zdravene l-au prins de umăr, întorcindu-I din drum și silin- du-1 să pună balotul la locul lui. După cum și G.T., recidivist înrăit. a fost depus la locul lui. spre a se întoarce de unde abia venise. Și unde îl așteaptă alte haine, pe măsură.

Rubrică realizată
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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Plenara comună a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și a Comitetului Olimpic Român

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae CeaușescuVineri a avut loc, în Capitală, plenara comună a Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport și a Comitetului Olimpic Român, la care au luat parte reprezentanți ai organizațiilor cu atribuții în mișcarea sportivă, activiști ai consiliilor județene pentru educație fizică și sport, președinți și secretari de federații sportive, antrenori, tehnicieni, profesori de educație fizică, sportivi fruntași.Plenara a analizat modul In care au fost îndeplinite sarcinile stabilite de partid mișcării sportive. în 1977 și a dezbătut obiectivele pe anul 1978, in vederea îndeplinirii angajamentelor asumate pentru reprezentarea cu succes a sportului românesc la Jocurile Olimpice din 1980. Au fost stabilite măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor care mai există in unele sectoare ale activității sportive, subliniindu-se necesitatea ridicării continue a calității procesului de antrenament, a muncii de educație cu sportivii, a perfecționării stilului și metodelor de muncă la toate nivelurile, a ridicării calificării cadrelor, a utilizării mai judicioase și mai raționale a bazei materiale existente, pentru lichidarea răminerii în urmă într-o serie de ramuri sportive, printre care și fotbalul. Plenara a aprobat execuția bugetară pe anul 1977 și bugetul pe anul 1978.In încheierea lucrărilor, plenara comună a C.N.E.F.S. și C.O.R. a adoptat textul unei telegrame adresate 

C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :Raportăm conducerii partidului, dumneavoastră personal, iubite tova
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în organizarea U.A.S.C.R, 
MII DE STUDENȚI ÎN TABERE DE SCHIîn organizarea U.A.S.C.R., mii de studenți din toate centrele universitare din țară își vor petrece vacanța de iarnă la munte, în tabere de odihnă și de practicare a schiului.Astfel, începînd de ieri, în locuri binecunoscute, cum sint Postăvarul, Piatra Arsă, Bîlea, Caraiman, Babele, Muntele Mic, Borșa, Semenic și altele, au prins viață 34 de tabere cu- prinzînd aproape 4 OOu de studenți amatori de sporturi de iarnă. In

Florin Gheorghiu—pentru aCampionatul republican masculin de șah, desfășurat în cadrul ediției de iarnă a „Daciadei", s-a încheiat aseară la Sibiu cu victoria marelui maestru Florin Gheorghiu, care a totalizat 12 puncte din 17 posibile, fiind neînvins de-a lungul turneului. Pe locurile următoare s-au clasat Emil Ungureanu și Mihai Ghindă, cu cite 10 puncte, Ion Biriescu — 9,5
În cîteva rînduii• Federația română de automobilism și carting a alcătuit ieri clasamentul celor mai buni sportivi pe anul 1977. Iată numele primilor trei clasați : la automobilism — Ștefan Iancovici (Dacia — Pitești), Eugen Ionescu-Cristea (Unirea Tricolor — București), Petre Vezeanu (Dacia — Pitești) ; la carting — Emilian Petrescu (Calculatorul București), Gheorghe Urdea (C.S.U. Brașov), Eduard Cojoc (Alpin — Sinaia).• Orașul iugoslav Celje a găzduit cea de-a doua întîlnire amicală dintre selecționatele de hochei pe gheață ale României și Iugoslaviei. Partida s-a încheiat la egalitate : 5—5 (2—1, 3—2, 0—2). In primul meci, desfășurat cu o zi înainte la Liu- bliana, hocheiștii români au ciștigat c: 7—5.

■ ■HSBnnQMBBHBCare sint cele mai importante probleme economice, sociale și umane ale circulației rutiere în țara noastră, în etapa actuală ? Prin ce căi, mijloace și modalități se poate acționa pentru întărirea siguranței traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație ? Cum se poate îmbunătăți activitatea de instruire a conducătorilor auto, de educație rutieră a populației ? Ce rol are cercetarea științifică în studierea și formularea de concluzii și propuneri utile pentru luarea deciziilor în problemele principale ridicate de dezvoltarea transporturilor rutiere in tara noastră în etapa actuală și in perspectivă 1Iată numai citeva din întrebările la care s-a căutat să se dea răspuns la 
sesiunea științifică a Academiei de 
științe sociale și politice, organizată 
în colaborare cu Ministerul de Interne. în numeroasele comunicări prezentate de cadre cu munci de răspundere din ministere și instituții centrale deținătoare de autovehicule, cercetători și cadre de miliție, specialiști in probleme de trafic rutier s-a relevat grija deosebită pe care o acordă statul, societatea noastră socialistă dezvoltării continue a transporturilor auto, pentru luarea tuturor măsurilor de sporire a cursivității și siguranței circulației, pentru ocrotirea vieții oamenilor și a bunurilor materiale. S-a subliniat, între altele, că autovehiculul (de la limuzina de oraș pînă la autotrailere- le care duc dintr-un loc in altul a- gregate gigant) aduce o contribuție prețioasă la transportul de persoane și mărfuri, la scurtarea distantelor și intensificarea schimburilor de valori materiale și spirituale. în țara noastră, cu deosebire în ultimul deceniu, traficul rutier a cunoscut o puternică dezvoltare și modernizare, într-un ritm de două ori mai rapid decit media pe plan mondial. Numai în perioada 1971—1975. parcul auto a sporit cu peste 50 la sută, iar in 1976 și 1977 el a crescut într-un ritm mediu anual de circa 10 la sută. Străzile orașelor și satelor, drumurile publice din întreaga țară au devenit tot atîteă „nervuri vitale" ale unei circulații rutiere din ce in ce mai intense.în aceste condiții, s-a arătat că una din problemele de cea mai mare însemnătate care stau in atenția tuturor factorilor cu atribuții in domeniul transporturilor auto — problemă prioritară — este asigurarea cursivității și siguranței circulației rutiere. Aceasta, intrucit autovehiculul, așa cum se arăta într-o comuni

rășe Nicolae Ceaușescu, că, acționin- du-se cu fermitate și consecvență pentru aplicarea întocmai a prevederilor programului privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport și pregătirea pentru Jocurile Olimpice din 1980, a indicațiilor dumneavoastră date in acest domeniu, în anul 1977 s-au obținut rezultate bune într-o serie de ramuri sportive înscrise în competiția de răsunet național „Daciada".Preocupările manifestate in direcția dezvoltării sportului de performanță și-au găsit o expresie edificatoare in obținerea, în 1977, de către sportivii români, la campionatele mondiale, europene și la Universiadă a 116 medalii, din care 28 de aur, 39 de argint și 49 de bronz, iar la Jocurile balcanice — a peste 50 titluri de campioni.Puternic însuflețiți de hotărârile Conferinței Naționale a partidului, de vibranta chemare adresată de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în încheierea a- cestui forum al comuniștilor, sportivii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — toți factorii cu atribuții in mișcarea sportivă își vor dedica întreaga lor putere de muncă, printr-o mai mare investiție de gindire și inițiativă, în vederea transformării competiției „Daciada" într-o și mai largă acțiune națională, pentru afirmarea neîncetată a valorilor noastre sportive pe plan mondial și creșterea continuă a sportului românesc la cotele de exigență puse de conducerea partidului și statului nostru.

structori de specialitate vor da noțiunile de bază celor care abia învață să schieze.Alături de studenții români își petrec vacanța de iarnă în diferite tabere și numeroși colegi ai lor veniți din alte țări să studieze în România.Deși sintem în plin anotimp rece, U.A.S.C.R. a organizat o tabără și pentru amatorii de... înot. Această tabără funcționează la Mamaia, cei 200 de studenți avînd la dispoziție o piscină acoperită.
8-a oară campion national puncte (1), C. Radovici — 9,5 puncte, Th. Ghițescu — 9 puncte (1) etc.La vîrsta de 33 de ani, marele maestru Florin Gheorghiu, unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria șahului nostru, campion mondial de juniori în anul 1963, învingător la humeroase turnee internaționale, își adjudecă pentru a 8-a oară titlul de campion național. (Agerpres)

• în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la volei masculin, echipa Odolena Vodă a întrecut pe teren propriu cu scorul de 3—1 formația finlandeză Pieksamaaki. La Viena, în competiția similară feminină, echipa franceză E.S.U. Lyon a învins cu 3—1 formația locală Blau-Gelb.
LOTO

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 23 DECEMBRIE 1977Extragerea I : 18 8 14 44 71 2 70 4 35.Extragerea a Il-a : 77 27 30 28 89 73 53 29 57.
care, asemenea mitologicului Ianus, cel cu două fețe, pe de o parte, constituie un incontestabil factor de progres de care societatea modernă cu greu s-ar putea dispensa, iar pe de altă parte, generează încă multe victime omenești și distrugeri de bunuri materiale. Ultima statistică a Organizației Mondiale a Sănătății a- rată că accidentele rutiere reprezintă a treia mare cauză de deces iii lume. La noi in țară, cu toate măsurile întreprinse- in ultimul timp pentru sporirea siguranței circulației — măsuri care vor trebui să fie și mai ferme în viitor — în fiecare zi, 
Pieton sau șofer - toți avem obligația 

să circulăm corect, civilizat
Pe marginea sesiunii Academiei de științe sociale și politice 

consacrate problemelor circulației rutiere în țara noastră

în medie. 5—6 oameni își pierd viața, iar alți 12—13 sint grav accidentați. Efectul psihologic al unui accident de circulație — se sublinia în- tr-una din comunicările prezentate in sesiune — este puternic resimțit de toți cei aflați in preajma victimei, iar adeseori familia, coi apropiați sint impovărați cu obligații în plus de ordin uman, moral și material. Dacă se au in vedere și însemnatele pierderi materiale generate de accidente rutiere (autovehicule și încărcături distruse sau avariate, zile de muncă pierdute, costul a- sistenței medicale și altele), se poate afirma cu deplin temei că implicațiile economico-sociale și umane ale accidentelor de circulație au depășit de mult cadrul unor probleme izolate. Pentru că, potrivit statisticilor întocmite de miliție, o mare parte a victimelor accidentelor de circulație sint oameni în puterea vîrstei, care lasă goluri la locul de muncă, în familie și societate.Care sint cele mai frecvente cauze generatoare de accidente de circulație ? Toate comunicările științifice , care au abordat această temă — bazate pe studii minuțioase și statis-

Cronica zileiVineri după-amiază a sosit la București, Guy Boukary-Mory ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Benin în Republica Socialistă România.
★Ieri s-au încheiat lucrările sesiunii științifice a Institutului de cercetări pentru economia agrară, dedicate celei de-a XXX-a aniversări a republicii. Timp de două zile au fost dezbătute probleme axate pe tema „Optimul economic în conducerea și planificarea unităților agricole socialiste". Alături de cercetători, au prezentat studii interesante o serie de cadre de conducere din unitățile agricole, ceea ce a accentuat caracterul aplicativ al lucrărilor.
★La Mamaia își desfășoară lucrările Consfătuirea anuală pe țară a ener- geticienilor. Organizată sub auspiciile Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, reuniunea are ca obiectiv găsirea celor mai potrivite soluții pentru rezolvarea uneia din sarcinile principale ale Conferinței Naționale a partidului — utilizarea rațională a energiei electrice, termice si a combustibililor.Participanții la consfătuire dezbat, în cadrul a trei comisii de specialitate, peste 40 de teme axate, în principal, pe gospodărirea mai bună a e- nergiei electrice și termice in întreprinderi industriale, căile și mijloacele de reducere a consumului si pierderilor, noi surse energetice și de materii prime, inclusiv a energiei solare și a apelor termale, reziduurilor și deșeurilor industriale. Scopul imediat al dezbaterilor este preluarea experienței pozitive a unităților cu bune rezultate în aplicarea in practică a noilor soluții tehnice și tehnologice propuse de specialiști.(Agerpres)

A apărut

ALMANAHUL
„SCINTEIA" 1978

A apărut

REVISTA ECONOMICĂ
nr. 51/1977Sub genericul Documentele Conferinței Naționale a partidului — ghid în acțiune, revista publică articolele : „întărirea rolului conducător al clasei muncitoare — necesitate obiectivă a construirii socialismului și comunismului" ; „In centrul preocupărilor — creșterea continuă a nivelului de trai. Dimensiuni ale îmbunătățirii calității vieții" ; „Reducerea săptămînii de lucru" ; „O expresie a saltului de la cantitate la calitate — creșterea volumului producției la 1000 lei fonduri fixe" ; „Economisirea combustibililor și a energiei".Documentarul în ajutorul celor ce studiază în învățămîntul politico- ideologic este consacrat dezvoltării intensive a agriculturii.Revista cuprinde, de asemenea, o- , bișnuitele sale rubrici : Conducere- organizare ; Teorii, Idei ; Economie mondială.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 decembrie. în țară : Vremea 
va continua să se încălzească ușor în 
toate regiunile țării. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea precipitații slabe atît 
sub formă de ninsoare, cît și sub formă 
de lapoviță și ploaie. Vînt moderat cu 
intensificări predominînd din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele vor oscila între minus 3 
și plus 7 grade. Ceață locală. Pe alocuri 
condiții de polei. în București : Vre
mea vâ continua să se încălzească ușor. 
Cerul va fi schimbător, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vînt moderat, tem
peratura ușor variabilă.

■ H ■ ■ O IS Btici — au indicat, în ordine, următoarele cauze : nerespectarea regimului de viteză ; neatenția ; depășirile neregulamentare ; neacordarea priorității ; conducerea sub influența alcoolului. Aceleași statistici demonstrează că dintre cei trei factori esențiali ai traficului rutier — omul, drumul și mașina — factorului uman i se datoresc circa 90 la sută din totalul accidentelor rutiere. De menționat că numărul cel mai mare de evenimente rutiere au ca autori șoferi profesioniști și amatori cu o vechime la volan de pînă la trei ani. Această constatare făcută de partici- 

panții la sesiune are o deosebită importanță dacă ținem seama de faptul că din cei aproape 1 500 000 de conducători auto din țara noastră ponderea o dețin cei care au obținut permisul de conducere în ultimii cinci ani. De aici, necesitatea pregătirii temeinice a tuturor conducătorilor auto în școlile pentru profesioniști și amatori, precum și sporirea exigențelor examenului teoretic și practic pentru obținerea permisului de conducere. Tocmai de aceea s-a insistat să se ia toate măsurilș pentru eliminarea oricărui factor de risc în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, în afară de examenul medical — care, din păcate, uneori se efectuează superficial — apare necesar și examenul psihologic, care urmărește să dezvăluie trăsăturile psihice ale persoanei respective in manifestarea lor concretă, atestînd dacă este capabilă sau nu să conducă un autovehicul. Pentru Că iată ce a demonstrat un experiment efectuat la școala de șoferi amatori din București : în urma examenului psihologic, din cei 2 500 de cursanți. 421 au fost depistați ea inapți pentru conducerea autovehiculelor.

Plecarea delegației Partidului 
Comunist din OlandaVineri dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Olanda, care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită de prietenie în țara noastră. Din delegație au făcut parte Joop Ijlsberg, membru al Comitetului Executiv, Secretar al C.C. al P.C.O., Freek Meis, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.O., și Siem Van der Helm, membru al

în sprijinul femeii muncitoare
• Noi magazine „Gospodina” pentru gospodinele din 
Botoșani • Mărfuri preambalate la punctele de distribuire din 

fabrici • Unități comerciale în noile cartiereO analiză efectuată acum citeva luni de Comitetul executiv al Consiliului popular județean Botoșani a scos în evidență noi posibilități de lărgire a sferei de activitate a alimentației publice pe raza municipiului, insistindu-se, îndeosebi, pe acele soluții care să contribuie la ușurarea muncii gospodinelor, la crearea de noi unități alimentare în incinta întreprinderilor industriale recent intrate în funcțiune. Cum s-au concretizat practic măsurile stabilite cu acest prilej ?Notăm, mai intîi, că în urma analizei a- mintite au fost înființate pe raza municipiului încă două unități de profil „Gospodina", una dintre acestea fiind amplasată în noul ansamblu de locuințe din strada „Primăverii". Urmare a înființării acestor unități, ca și a îmbogățirii și diversificării gamei preparatelor și semipreparatelor, sortimentala produselor tip „Gospodina" a înregistrat o creștere, față de primele luni ale anului curent, de a- proape 40 la sută. în același timp, prin punerea în funcțiune și apoi dezvoltarea activității complexului de laboratoare din strada Pușkin, ponderea livrărilor de preparate și semiprepa- rate către alte unități aparținind Direcției comerciale județene a crescut, față de începutul anului în curs, cu 66,6 la sută.Cu operativitate au fost transpuse în fapte și măsurile privind lărgirea ariei de desfacere a mărfurilor a- limentare în noile cartiere de locuințe, de înființare a unor noi unități cu profil alimentar pe lingă întreprinderile industriale recent intrate în funcțiune. Astfel, chiar în zona industrială a Botoșanilor a fost în

ființată o secție de preambalare a alimentelor, acestea distri- buindu-se apoi punctelor de desfacere e- xistente în fiecare întreprindere. Totodată, pe lmgâ S.U.T., I.T.A. și B.J.A.T.M. s-au amplasat 3 bufete ce înlesnesc oamenilor muncii de aici servirea unei mese calde în timpul pauzelor, ori la sfirșitul activității. In noile ansambluri de locuințe (Parcul tineretului, Zona Sud-Vest etc.), au fost amenajate cite un restaurant, două berării, noi cofetării și patiserii, astfel incit locatarii de aici să nu mai fie nevoiți a se deplasa in alte zone ale orașului pentru a beneficia de astfel de servicii. S-a înființat, totodată, un restaurant cu profil pescăresc, județul Botoșani fiind recunoscut ca o zonă cu o mare producție de pește. Ce va aduce nou anul 1978. în rețeaua alimentației publice botoșă- neană ?
tv

PROGRAMUL 1
12 00 Telex
12*05 Ronian-foileton: Pagini din co

media umană (reluarea episodu
lui I)

13,10 Matineu simfonic
14,00 Emisiune de știință: Genetica în 

actualitate
14.30 Muzică populară din Oaș
14,40 Desene animate
15,00 Agenda cultural-artistică
15.30 Stadion \

Dar odată școala absolvită nu înseamnă că șoferii sint... absolviți de răspunderea pe care o au de a-și perfecționa pregătirea profesională. în acest scop, este de datoria tuturor conducerilor de ministere, organe centrale și întreprinderi deținătoare de parc auto, a șefilor de garaje, autobaze și coloane auto de a lua toate măsurile pentru creșterea neîncetată a calificării oamenilor de la volan. Răspunderi mari revin organizațiilor de partid din aceste unități, organizațiilor de sindicat și tineret în desfășurarea unei ample și susținute activități politico-educative.

pentru întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere a fiecărui conducător auto față de viața și sănătatea semenilor săi, față de bunurile obștii, față de propria lui existență. în acest sens, se impune exercitarea unui control permanent, sistematic, peptru ca mașinile statului să fie folosite numai în interesul statului, pentru înlăturarea la timp a tuturor defecțiunilor tehnice, astfel incit toate autovehiculele să fie în bună stare de funcționare, pentru respectarea cu strictețe a regulilor de circulație, pentru o conduită ireproșabilă, în toate împrejurările, a omului de la volan.încă de la sfirșitul anului trecut. Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Miliției au întocmit, împreună cu o serie de ministere, organizații și instituții centrale, un amplu program comun de măsuri menit să ducă la o sporire a siguranței circulației, la intensificarea educației rutiere a populației — de la preșcolari, elevi și studenți pînă la pensionari. în această perioadă, numărul accidentelor s-a redus cu 3 la sută, iar cel al răniților cu 8,5 la sută. în prezent apare nece

Comitetului districtului Haga al P.C.O.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Mihnea Gheorghiu, membri ai C.C, al PC.R. (Agerpres)

— Se finalizează o serie de alte măsuri stabilite de Comitetul executiv al consiliului popular județean, ne-a spus tovarășul 
Artur Andrașcu, directorul I.C.S.A.P.H. Botoșani. Astfel, în vechiul centru comercial. al municipiului vom deschide un res'- taurant familial. Bufetul „Victoria" se va reprofila într-o cofetărie cu terasă, ame- najîndu-se în același timp, în alte zone ale orașului, încă două terase pentru desfacerea berii, care, de- altminteri, începînd cu anul viitor, se va vinde numai la pahar. Vom intensifica și lărgi în continuare gama de produse de profil „Gospodina" și se vor crea noi unități alimentare in zona industrială a Botoșanilor.
Silvestri A1LENE1 
corespondentul 
„Scînteii"

In fotografie: Hotelul „Rapsodia".
17,00 Clubul tineretului
17.55 Săptămina politică Internă șl In

ternațională
18,10 Partid — lumina și mîndria țârii. 

Emisiune de versuri
18.30 Antologia filmului pentru copil și 

tineret : Stan șl Bran
19.30 Telejurnal • Hotftririle înaltului 

for al partidului — noi orizonturi 
de progres și bunăstare

19.50 Republica — un gind. un tel, o 
singură voință. Documentar

20,05 Telfeenclclopedla
20,35 Ciclul de filme românești de tele

viziune : „Războiul Independenței"
21,45 Telejurnal • Sport
21.55 Intllnire cu satira și umorul
22,25 Stelele cînteculul și dansului

sitatea ca un asemenea plan comun de măsuri privind îmbunătățirea continuă a transportului rutier să fie întocmit cu toate ministerele deținătoare de parcuri auto, cu organele și organizațiile centrale, de masă și obștești, cu toți factorii care au atribuții în acest domeniu. Pentru că — așa cum s-a subliniat și în cadrul sesiunii științifice — in condițiile în care, din numărul total al accidentelor de circulație, circa 35 la sută sint provocate din vina pietonilor, mulți dintre ei copii și bătrîni, trebuie să se intensifice, prin toate formele și mijloacele, activitatea de educație rutieră, de întărire a disciplinei în rindurile tuturor parti- cipanților la trafic. în școli, spre exemplu, există manuale special întocmite și un număr de ore stabilite pentru instrucție și educația rutieră a elevilor, iar acestea trebuie să fie folosite cu maximum de eficiență, după cum populația adultă are multiple posibilități de a cunoaște și însuși regulile de circulație, dar și obligația de a le respecta întocmai. La rindul lor, organele de miliție au luat în ultimul timp măsuri pentru asigurarea unei mai bune dirijări a circulației, pentru promovarea normelor conducerii preventive pe un plan mai larg decit pînă acum, concomitent cu desfășurarea unor ample acțiuni de educație în spiritul politetei rutiere și respectului reciproc între participanții Ia circulație, pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de evidență și control, a modului de utilizare a autovehiculelor proprietate socialistă, pentru întărirea siguranței circulației în localități și în afara acestora.Intrucit intensificarea traficului rutier ridică nu numai probleme de ordin economic, ci are și implicații de natură sociologică, medicală, psihologică, juridică și etică, o contribuție prețioasă la perfecționarea continuă și a acestui domeniu de activitate este chemată să-și aducă cercetarea științifică. Este' tocmai ceea ce și-a propus — și a reușit — Academia de științe sociale și politice, prin organizarea, în colaborare cu Ministerul de Interne, a unei sesiuni dedicate special acestui domeniu de cel mai larg interes — acțiune care va continua și in viitor prin abordarea unor teme de cercetare specifice — fiind un domeniu care ne privește, în egală măsură, ca pieton sau șofer, pe fiecare dintre noi, in calitate de cetățean.
Petre POPA

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

P. C. PARAGUAYAN:

Obiectiv principal: crearea unui larg 
front national antidictatorial»

Secretariatul Comitetului Central al Partidului Comunist Paraguayan 
a publicat un document in care se face o analiză a situației politice și 
economice din țară, a condițiilor de exploatare și asuprire in care tră
iește majoritatea populației sub regimul reacționar, relevindu-se, tot
odată, căile de înlăturare a acestuia.în prezent, guvernul din Paraguay desfășoară o campanie pentru modificarea articolului 173 din Constituție care să permită realegerea lui Alfredo Stroessner în funcția de președinte al țării la alegerile din anul 1978. (Stroessner deține puterea de 23 de ani). Stroessner — arată documentul — este susținut de cercurile monopoliste externe și de oligarhia națională pentru a continua politica de dictatură și a-și îndeplini angajamentele militare și economice asumate față de cercurile imperialiste împotriva voinței poporului.Referindu-se la situația economică dezolantă a Paraguayului, documentul arată că din cele două milioane hectare teren arabil (4,9 la sută din suprafața țării) se cultivă numai jumătate și că, deși 56 la sută din populația activă trăiește la sate, țărănimea contribuie doar cu 27 la sută la formarea produsului național brut. Marile latifundii au o productivitate scăzută ; proprietarii mici și mijlocii duc o existență precară ; iar înzestrarea tehnică a agriculturii este insuficientă (Ia 1 000 ha tern revin 3,7 tractoare).Sectorul industrial participă la formarea produsului național brut doar cu 19 la sută (1972). Industria este reprezentată, în general, de fabrici mijlocii și mici, foarte puține avind peste 200 muncitori. în ultimii ani, producția diferitelor ramuri industriale a înregistrat un declin. O analiză a structurii exporturilor 

arată că Paraguayul continuă să tie 
un simplu furnizor de materii prime 
și mărfuri cu grad mic de prelucrare.Lucrările unor economiști para- guayeni, ca și ale altora din exterior scot în evidență faptul că 80 la 
sută din populația țării are un venit 
de abia 95 dolari pe locuitor. Accesul la învățămint este îngrădit, datorită taxelor ridicate care se percep în colegiile particulare, insuficientei locurilor în școlile de stat, lipsei de plasament pentru tinerii care reușesc să termine studiile.Condițiilor de viață atît de grele pentru majoritatea populației li se adaugă persecuțiile și represiunile practicate de aparatul polițienesc. Nu sint scutiți de represiune nici reprezentanții clerului, ceea ce a stîr- nit vehemente proteste ale Conferinței Episcopale din Paraguay.în ceea ce privește armata, documentul relevă faptul că printre ofițerii tineri există militari patrioți care sint sincer îngrijorați de aser

„SCIENCE ET VIE":

Mari cantități de combustibil 
așteaptă să fie exploatate

Imensele cantități de șisturi șl nisipuri bituminoase, ca și 
zăcămintele insuficient exploatate pot asigura omenirii ne
cesarul de petrol pentru 400 de ani, la nivelul consumului 

actual
La Conferința mondială asupra energiei, care a avut loc in septembrie, la Istanbul, discuțiile au evidențiat că situația rezervelor de petrol este mai puțin îngrijorătoare decit pare la prima vedere, chiar dacă toți participanții au căzut de acord că era energiei ieftine a apus. Potrivit unor estimări anterioare, rezervele mondiale de petrol s-șr ridica la 85 miliarde de tone, adică necesarul pentru 28 de ani, dacă consumul actual se menține constant și numai 15—20 de ani, dacă consumul continuă să crească. Potrivit însă u- nor expertize mai recente, rezervele ar fi de 1 200 miliarde de tone, cantitate ce ar ajunge pentru 400 de ani, la nivelul consumului actual.Diferența considerabilă între cele două estimări ar putea surprinde. în realitate, atît prima cit și cea de-a doua sint juste. Trebuie însă lămurit ce se înțelege prin noțiunea de rezerve : rezervele „verificate", „accesibile", „posibile", , probabile" cit și cantitatea totală de petrol estimată a se afla in sedimente.Este cert că timp de cel puțin o generație, petrolul va rămîne sursa principală și indispensabilă de energie. Va rămîne de văzut dacă se va ști să se asigure trecerea lină de la petrol Ia alte surse de energie. A- ceastă tranziție este condiționată de o serie de factori, între care investiții în domeniul cercetării privind noi surse de energie și un regim de economii, îndeosebi în țări ca S.U.A., care absorb 1/9 din totalul consumului mondial de petrol.O politică energetică pe termen lung nu poate fi purtată fără efectuarea unor evaluări temeinice a posibilităților existente. „Ancheta 

Delphi" (de la numele orașului Delphi, unde grecii din antichitate mergeau să consulte oracolul) pe care a realizat-o de curind Pierre Des- prairies, de la Institutul francez de petrol, in rindurile unui mare număr de experți din întreaga lume, reprezintă o astfel de încercare. Resursele mondiale actuale de „petrol con
vențional" au fost, astfel, evaluate la 250—300 de GT (un GT •= un miliard de tone). 100 de GT sint de pe a- cum identificate cu precizie, localizarea restului urmind a fi determinată ulterior. Experții au apreciat că 40 la sută din aceste rezerve se află in zonele marine și 13 la sută în regiunile polare. Majoritatea experților consultați s-au arătat optimiști in ce privește descoperirile viitoare : delimitarea de noi terenuri petrolifere, cît și revalorificarea unor terenuri deja exploatate ar permite pînă în 1985 extracții anuale care să se ridice la 4 GT. La sfirșitul secolului însă, noile descoperiri nu vor mai asigura reînnoirea rezervelor, și atunci nu se va mai face față consumului. în acel moment va trebui 

virea bogățiilor țării monopolurilor internaționale, de ciuntirea suveranității naționale.în rindul industriașilor mici și mijlocii crește nemulțumirea față de recenta lege care, încurajînd investițiile străine, le aduce prejudicii. Chiar și in cadrul Partidului Colorado (de guvernămînt) există o serie de contradicții, cum sint cele dintre conducerea partidului și organizațiile locale.Trezirea conștiinței naționale și de clasă se materializează, mai ales, în
tr-o serie de acțiuni revendicative ale 
muncitorilor, țăranilor și altor pături 
sociale. O semnificație deosebită arc 
pe acest plan formarea, în diferite 
întreprinderi și ramuri, de sindicate 
ale oamenilor muncii in afara sindi
catelor controlate de guvern., în actuala etapă a revoluției pa- raguayene, clasa muncitoare și partidul său luptă pentru un program de 
transformări democratice, agrare și 
antiimperialiste, care, prin conținutul lor economico-social, nu depășesc încă, sub aspectul lor fundamental, cadrul relațiilor burgheze, adică nu își propun, deocamdată, să lichideze exploatarea omului de către om. Dar aceste transformări democratice sint indispensabile pentru a deschide drumul dezvoltării libere a forțelor de producție, a societății șl al îmbunătățirii condițiilor de viață ale maselor de oameni ai muncii.în Paraguay s-au copt condițiile 
care fac necesară revoluția democra
tică, de eliberare națională și socială, 
a cărei primă și fundamentală sar
cină istorică este distrugerea regimu
lui dictatorial militar-politienesc și 
asigurarea libertăților politice mai 
ample pentru popor.Marea sarcină istorică de lichidare 
a vechii puteri reacționare cere 
crearea unui amplu front national 
antidictatorial, care să fie in mod 
fundamental un front al clasei mun
citoare, al țărănimii, al micii bur
ghezii și al păturilor mijlocii de la orașe. Politica clasei muncitoare și a partidului său de avangardă trebuie să se orienteze spre atragerea și ciștigarea ca aliați a burgheziei naționale și a sectoarelor de opoziție ale clasei dominante, în vederea luptei unite impotriva dictaturii, pe baza unei platforme minime de democratizare, fără a slăbi lupta de clasă împotriva exploatării și com- bătind cu fermitate oscilările și inconsecvențele.

să se treacă la „petrolul neconven- 
tionai" — care, potrivit specialistului francez, va fi combustibilul secolului XXI : petrolul aflat la mari a- dincimi și in zonele polare, uleiurile grele, șisturile și nisipurile bituminoase, petrolul sintetic.Explorarea și exploatarea petrolului neconvențional reclamă desigur tehnici nepuse încă la punct și a căror rentabilitate mai apare azi ca nesigură sau insuficientă. Potrivit studiului ataintit, aceste tehnici noi vor deveni operante către anul 1990. Deși evaluările sint încă aproximative, se știe că rezervele sint imense. Astfel, șisturile bituminoase ar reprezenta rezerve totalizînd 400 GT, deci mai mult decit toate rezervele de petrol convențional împreună. Rezervele de nisipuri bituminoase sint evaluate și ele la 300 GT.Foarte probabil că, pe măsura creșterii prețurilor și dezvoltării unor noi surse de energie, petrolul va fi rezervat numai unor întrebuințări specifice : în industria petrochimică, pentru obținerea carburanților de avion etc.în continuare, raportul Desprairies este consacrat valorificării zăcămintelor insuficient exploatate. Se știe că prin metodele utilizate în prezent nu se pot „pompa" decit 25 la sută din petrolul cuprins în zăcăminte. în prezent însă se pun la punct tehnici care ar permite recuperarea a 50 la sută din cantitatea totală.în general, costul acestor metode este ridicat. Miza este insă cît se poate de mare : procentajul de recuperare trecind de la 25 la 50 la sută, se dublează pur și simplu rezervele „convenționale".Dacă se face suma rezervelor de petrol convențional, evaluate la 300 GT, a șisturilor bituminoase (400 GT) a nisipurilor bituminoase (300 GT), cit și a petrolului recuperat prin tehnici noi (300 GT), rezervele globale se vor ridica la circa 1200 miliarde de tone, deci de 400 ori mai mult decit consumul anului 1976, ceea ce ar asigura o cantitate considerabilă de combustibil pentru secolul XXI.Pentru ca această previziune să se împlinească, va trebui să se acorde însemnate mijloace financiare întreprinderilor, să se încheie acorduri internaționale pentru sprijinirea prin transferul de tehnologii corespunzătoare a prospectării și exploatării zăcămintelor din țările în curs de dezvoltare. Petrolul, mai mult decit oricare altă materie primă, pune în e- vidență, o dată în plus, interdependența țărilor foarte bogate și celor foarte sărace — care trăiesc împreună pe aceeași planetă, conlucrarea lor. în condiții de egalitate și reciprocitate a avantajelor, impunîndu-se ca un primat al dezvoltării omenirii în pragul mileniului al treilea.
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Realitățile evidențiază relația 
dintre dezarmare și lichidarea 

subdezvoltării
La încheierea simpozionului UNESCO privind „viitorul lumii 

a treia"CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager- pres). — Intr-o declarație dată publicității la Ciudad de Mexico, parti- cipanții <. la lucrările simpozionului UNESCO pe teme privind „viitorul lumii a treia" solicită Adunării Generale a O.N.U. să ia în considerare pentru sesiunea extraordinară din mai 1978 următoarele probleme : adoptarea imediată a unei convenții care să declare în afara legii folosirea armelor nucleare și a altor mijloace de distrugere în masă și să sublinieze că utilizarea lor constituie o crimă la adresa umanității, fiind interzisă prin dreptul internațional ; adoptarea de măsuri in direcția suspendării definitive a cercetărilor si

programelor vizind fabricarea de arme nucleare ; inițierea imediată de negocieri in vederea adoptării unui tratat de dezarmare universal și complet, însoțit de măsuri eficace privind reducerea armamentelor.Declarația precizează pe de altă parte că, în pofida intențiilor generoase proclamate și a rezoluțiilor O.N.U., decalajul dintre țările industrializate și cele in curs de dezvoltare continuă să se accentueze, in lume „inregistrindu-se o creștere constantă a numărului analfabeților, a celor care suferă de foame sau malnutritie. a celor care nu dispun de locuințe, de un loc de muncă sau a celor crunt exploatați".
Brandt: „Depășirea recesiunii reclamă 

renunțarea la protecționism, un larg 
comerț internațional"

MEXIC

O săptămînă 
a culturii 
românești

CIUDAD DE MEXICO 23 (A- 
gerpres). — La Merida, statul 
mexican Yucatan, a fost orga
nizată o săptămînă a culturii 
românești.

Cu acest prilej, au avut loc 
seri ale filmului românesc, ex
puneri privind istoria și cultura 
românească, întilniri cu profe
sori și studenți, personalități 
locale, cu reprezentanți ai pre
sei. Au fost prezentate o expu
nere despre semnificația actului 
istoric al independenței de stat 
a României și fzlmul documen
tar : „Independența de stat a 
României, năzuință de veacuri 
a poporului român".

Presa locală a oglindit pe larg 
acțiunile din cadrul săntăminii 
culturii românești, publicind In 
același timp articole despre 
centenarul Independenței de stat 
a României.

CONSULTĂRI POLITICE 
IN PORTUGALIALISABONA 23 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Ramalho Eanes, a avut, vineri, la Palatul Belem din Lisabona, întrevederi separate cu liderii principalelor partide politice portugheze reprezentate în parlament, consacrate soluționării crizei guvernamentale, declanșată la 8 decembrie, ca urmare a demisiei primului ministru Mario Soares. Această rundă de convorbiri s-a desfășurat cu participarea reprezentanților partidelor socialist, comunist, centrul democratic și social și social-democrat.

CUBA

Rasiștii de la PretoriaPRETORIA 23 (Agerpres). — In Republica Sud-Africană continuă represiunile împotriva celor care se opun regimului de apartheid. După cum informează agenția France Presse, un nou deținut politic african a fost asasinat în timp ce se afla in închisoare. Este vorba de Mzukisi Nobhadula, deținut la Port Elizabeth, care a fost arestat după ce a depus mărturie in favoarea unor persoane de culoare, într-un proces desfășurat săptămînă trecută. Și din nou autoritățile rasiste de la Pretoria au pretins că decesul lui Mzukisi Nobhadula s-ar datora unor cauze naturale, așa cum, de altfel, au pretins și in celelalte 21 cazuri de deces în detenție petrecute în condiții
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continuă seria asasinatelorneelucidate într-un răstimp de a- proape doi ani.Continuarea seriei de asasinate în ciuda protestelor vehemente ale opiniei publice interne și internaționale explică de ce guvernul rasist al lui Vorster refuză să inițieze o anchetă judiciară în legătură cu decesele din închisorile sud-africane.
★LONDRA 23 (Agerpres). — Institutul internațional al presei, organism neguvernamental avînd sediul la Londra, a adresat joi un apel șefului regimului rasist de la Pretoria, John Vorster, cerîndu-i să elibereze din închisoare 18 ziariști africani, „vinovați11 că s-au pronunțat împotriva apartheidului.
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DE PRETUTINDENI
• TEHNICA ELEC

TRONICĂ IN R.P. CHI
NEZĂ. Industria electronică a R.P. Chineze produce în prezent o mare varietate de calculatoare de navigație, radiolocatoare, aparatură și instalații pentru comunicații radio și de televiziune. Recent, a fost proiectată și creată prima stație terestră cu sistem cifrat de comunicație cosmică. A fost asimilată, de asemenea, producerea de instalații complete pentru transmiterea, retransmiterea și recepțio- narea programelor de televiziune în culori.

agențiile de presă transmit:

DELHI. — Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, aflat în vizită în India, s-a referit, in cadru! unei conferințe de presă, la unele probleme ale colaborării dintre țările in curs de dezvoltare și țările industrializate occidentale. „Este deplorabil faptul că o polite- a p - tecționismului comercial cîștigă teren. in special în S.U.A. Semne similare pot fi observate și în diverse țări din Europa occidentală"

— a declarat Willy Brandt. El a exprimat opinia că, atît timp cit țările industrializate nu vor renunța la politica protecționismului comercial, nu va putea fi depășită recesiunea economică actuală.Pe de altă parte, referindu-se la dialogul dintre țările sărace și cele bogate, Brandt a spus : „Atît țările dezvoltate, cît și țările în curs de dezvoltare trebuie să rămînă în contact și să caute împreună soluții problemelor dintre ele".
Italia confruntată cu fenomene de criză social-economică

Declarațiile președintelui Giovanni LeoneROMA 23 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la intrarea în vigoare a actualei Constituții italiene, președintele republicii. Giovanni Leone, a prezentat un bilanț al situației din țară, punind accentul pe necesitatea unui program economic care să permită Italiei să iasă din actuala situație de criză — relatează agenția A.N.S.A.După ce a relevat semnificația legii fundamentale — prima constituție democratică, după perioada fașcistă — șeful statului s-a referit la situația economică actuală a țării. El a precizat că „grava criză a sistemului productiv, împreună cu creșterea șomajului" influențează în mod negativ

viața țării, la acestea adăugîndu-se profunda neliniște ce se manifestă din cauza amenințărilor venite din partea celor care practică teroarea și violenta.Dezamăgire și neîncredere în instituțiile statului — a arătat președintele Leone — provoacă și faptul că drepturile la locuință, la asigurarea sănătății publice, la securitatea socială sint sau teoretice, sau practicate intr-o măsură redusă. „A venit poate momentul — a declarat șeful statului — să recunoaștem că cea mai profundă cauză a acestei nemulțumiri o constituie fragilitatea echilibrului între larga sferă de drepturi recunoscute și posibilitatea exercitării lor reale".

Sesiunea Adunării Naționale 
a Puterii PopulareHAVANA 23 (Agerpres). — Adunarea Națională a Puterii Populare a Republicii Cuba a aprobat, în cadrul celei de-a Ii-a sesiuni anuale. Planul unic de dezvoltare economică și socială a tării și bugetul de stat pe 1978.Documentele prevăd o sporire a produsului social global cu 7,4 la sută și a productivității muncii cu 4.4 la sută. Salariul mediu va crește în proporție de 1,5 la sută. Ramurile producătoare de utilaje și piese de schimb vor deține unul dintre cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare, un indice superior de creștere ur- mînd să cunoască și exporturile de citrice, ciment și îndeosebi zahăr. Bugetul de stat este evaluat la 9 168 500 000 pesos. Pentru finanțarea sferei productive sînt asigurate investiții de 4 026 600 000 pesos, pentru educație și sănătate — 1 532 800 000 pesos, pentru construcția de locuințe — 326 600 000 pesos etc.

Program de schimburi 
româno—francez în dome
niul științei și culturii. La 23 decembrie s-a încheiat la Paris negocierea noului program guvernamental de schimburi in domeniile învățămîntului, științei și culturii între România și Franța. Programul, valabil pentru anii 1978, 1979 și 1980, a fost semnat din partea română de Dumitru Trancă, directorul Direcției pentru cultură și presă din M.A.E., iar din partea franceză de omologul său Jean Batbebat.

Sesiunea Sovietului Su
prem al R.S.F.S. Ruse,des- fășurată la Moscova, a adoptat planul de stat de dezvoltare economică și socială și bugetul R.S.F.S.R. pe 1978. Planul prevede sporirea volumului producției industriale cu 4,5 Ia sută.

Prima sesiune a Adună
rii Populare, organ suPrem aI puterii de stat din Republica Populară Mozambic, și-a deschis lucrările la Maputo. Sesiunea urmează să aprobe bugetul de stat și planul de dezvoltare economică pe anul viitor. Pe ordinea de zi mai figurează și probleme privind întărirea capacității de apărare a Mozambicului.

La Pekin, p^dinteie Hua Kuo-fen, împreună cu Ie Cien-in, Li Sien-nien și Van Dun-sin, vicepreședinți ai C.C. al P.C. Chinez, a primit un grup de compatrioți din Taiwan, participanți la Conferința consultativă privind alegerea de de- putați din partea provinciei Taiwan în cea de-a cincea Adunare Națională a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze — informează agenția China Nouă. întrevederea, la care au participat, de asemenea, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, s-a desfășurat — așa cum subliniază agenția — într-o atmosferă cordială. Compatrioții din Taiwan au venit din 28 de provincii, municipalități și regiuni autonome din întreaga țară — menționează agenția.
0 convenție între R.D.G. 

și R.F.G. în probleme ale extinderii autostrăzii în zona punctului de trecere a frontierei Marienborn a fost încheiată la Berlin, informează agențiile A.D.N. și D.P.A.
Președintele R. P. Ban

gladesh, Ziaur Rahman, a sositla Islamabad, într-o vizită oficială.El a avut o convorbire cu administratorul șef al legii marțiale din Pakistan, Mohammad Ziaul Haq.

Noi atentate comise de ele- mente extremiste au avut loc în noaptea de joi spre vineri in Irlanda de Nord. La Belfast, explozia unor bombe a provocat rănirea unui polițist și a șase soldați, declanșind totodată incendii intr-o serie de magazine. Tot la Belfast trei civili au fost răniți cu focuri de armă.
Grevă la „Olympic Air

ways”. Compania aeriană grecească „Olympic Airways" și-a suspendat, vineri, toate zborurile pe rutele internaționale, ca urmare a grevei de 48 de ore declanșate de însoțitorii de bord, care solicită îmbunătățirea condițiilor de viață.
Zborul stației orbitale 

„Saliut-6" continuă. Cosm°- nauții Iuri Romanenko și Gheorghi Greciko au efectuat joi experiențe legate de determinarea influenței mediului cosmic asupra însușirilor optice ale suprafeței hublourilor. După efectuarea probelor finale, sistemul de navigație autonomă „Delta" a fost inclus printre sistemele permanente ale stației orbitale. Cu ajutorul acestuia se realizează dirijarea autonomă a aparatajului radio. Totodată, sistemul „Delta" asigură echipajului informațiile de navigație necesare. Vineri, echipajul a efectuat experiențe medicale și biologice.
Rigorile iernii

„Economia belgiană trece prin serioase greutăți"
O cuvîntare rostita de Louis Van Geyt la plenara C.C. al P.C. 

din BelgiaBRUXELLES 23 (Agerpres). — în cuvintarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C. din Belgia, președintele național al partidului, Louis Van Geyt, a arătat că economia țării trece prin greutăți serioase, mențio- nind în primul rînd creșterea numărului șomerilor. Vorbitorul a menționat, totodată, că există posibilități pentru însănătoșirea economiei belgiene prin dezvoltarea pieței interne și sporirea investițiilor în industrie.

El a relevat că. în etapa actuală, P.C.B. desfășoară o campanie pentru asigurarea a noi locuri de muncă pentru 100 000 de oameni, intensifică lupta împotriva închiderii de întreprinderi și reducerii producției în unele ramuri.Președintele P.C.B. a subliniat necesitatea intensificării campaniei pentru dezarmare, a chemat la amplificarea acțiunilor împotriva politicii militariste a N.A.T.O. care periclitează procesul destinderii.

In diferite țări ale 
Europei și America 
de Nord iarna a in
trat in drepturile ei. 
Temperaturi de pină 
la minus 60 de grade 
Celsius se înregistrea
ză in prezent în Sibe
ria, la Verhoiansk și 
Omiakon — considerat 
a fi „polul frigului" 
din U.R.S.S. După 
cum relatează ziarul 
Sovietic „Izvestia", mi
nus 60 de grade nu con
stituie o raritate pen
tru aceste zone. Și in 
alte regiuni ale Uniu
nii Sovietice mercurul 
termometrelor a cobo- 
rit, in această perioa
dă, cu mult sub zero.

tn Elveția poleiul a 
transformat joi zone 
ample intr-un „uriaș 
patinoar" ■— a anunțat 
poliția rutieră din a- 
ceastă țară unde, ca 
măsură de siguranță, 
circulația a fost opri
tă pe porțiuni de șo
sele totalizind peste 
100 de kilometri. S-a 
precizat, totodată, că, 
din cauza poleiului, 
au avut loc numeroa
se accidente, dintre 
care unele s-au soldat 
cu morți și răniți.

Furtunile care s-au 
abătut, in ultimele zi
le, asupra statului Ca
lifornia (S.U.A.) s-au 
soldat cu moartea a 
cel puțin 9 persoane.

In regiunile din nor
dul acestui stat viteza 
vintului a atins 160 
km pe oră. Comitatul 
Humboldt, situat pe 
malul Oceanului Pa
cific, unde legăturile 
telefonice și alimen
tarea cu energie elec
trică au fost întrerup
te, a fost declarat zo
nă sinistrată.

Un val de frig ac
centuat, care a cu
prins regiunea centra
lă a Mexicului, a pro
vocat moartea a 16 
persoane. El a fost 
provocat de pătrunde
rea, pe cea mai mare 
parte a teritoriului ță
rii, a unor mase de 
aer polar.

Un ocean în flâcâri I... Aceastâ imagine senzaționala a fost înregistrata 
de martorii oculari al ciocnirii care o avut loc zilele trecute in apele Ocea
nului Indian intre doua supertancuri petroliere, avind fiecare o capacitate 
de 30000C tone de țiței. în fotografie: „Venoil". unul din cei doi giganțl 

plutitori, la cîteva minute după producerea catastrofei

Rezultate pozitive care se cer validate io sfera acțiunilor practice
Privită retrospectiv, la capătul a trei luni de dezbateri, cea de-a 32-a 

sesiune a Adunării Generale a O.N.U., încheiată miercuri, oferă posibili
tatea desprinderii unor concluzii semnificative in ce privește atît rezul
tatele sale imediate, cit și tendințele ce s-au conturat.Dincolo de reperele statistice privind numărul de participanți la dezbaterea generală, de puncte înscrise pe ordinea de zi, de rezoluții adoptate — care au consemnat tot a- titea recorduri în istoria O.N.U. — lucrările sesiunii s-au caracterizat printr-un caracter mai intens de lucru, printr-un ritm mai viu, mai dinamic al dezbaterilor, în comparație cu unele sesiuni precedente, printr-un spirit mai pronunțat al negocierilor. Toate aceste caracteristici pot fi apreciate ca rezultanta unor tendințe pozitive legate în primul rind de activitatea susținută depusă de țările mici și mijlocii, țările in curs de dezvoltare, statele nealiniate ce alcătuiesc majoritatea covirșitoare a membrilor organizației ; la cererea lor au fost înscrise cea mai mare parte a punctelor de pe ordinea de zi și tocmai aceste țări, într-o mai strînsă solidaritate, au inițiat cele mai multe rezoluții, cu un conținut corespunzînd în mai mare cerințelor reale ale și au acționat pentru lor pe o bază cît mai exemplificare concretă lui sporit pe care ele mate să-l joace în cadrul și în ansamblul vieții internaționale. La fel de pozitivă a fost tendința de a se aduce sau readuce în cadrul

măsură actualității, adoptarea largă — a rolu- sînt che- organizației
O.N.U. probleme de certă însemnătate, care de cele mai multe ori erau ținute artificial in afara organizației — pe această linie inscriindu-se, in afara acutei problematici a dezarmării, aspectele de fond ale dezvoltării și cooperării economice internaționale, care au ocupat o pondere substanțială, ca și cele legate de rezolvarea unor conflicte și stări de încordare din diferite părți ale lumii. S-a lărgit, totodată, practica elaborării de rezoluții de către un mare număr de coautori, ca și a adoptării prin consens a documentelor mai importante. In fine, procesul de universalizare numerică a avansat în continuare spre deplina înfăptuire prin admiterea ca membri a două noi state — R. S. Vietnam șl Djibouti — din totalul de 157 țări independente ale lumii fiind astăzi membre ale O.N.U. 149.Paralel cu aceste tendințe pozitive de revitalizare și democratizare a organizației s-au făcut simțite și tendințe opuse scopurilor și principiilor O.N.U. Au existat, astfel, tendințe de rezolvare a anumitor probleme sau de e’aborare a unor soluții în cerc restrins. fără consultarea restului membrilor organizației ; s-au

manifestat reziduuri ale unor vechi concepții de a privi — și utiliza — O.N.U. doar ca o tribună pentru rostirea de discursuri sau ca un club de discuții — ce-i drept cu traducere simultană la cască în mai multe limbi — deciziile urmînd a fi luate însă în altă parte ; au existat, de asemenea, încercări de a. se eluda adoptarea sau de a se dilua conținutul unor rezoluții intr-un șir de probleme importante aflate în dezbatere, cum ar fi cele privind sancțiunile împotriva regimului rasist din Africa de Sud sau activitatea societăților multinaționale.Desigur, aceste tendințe contradictorii nu pot fi rupte de contextul politic larg pe fundalul căruia s-a desfășurat sesiunea, dezbaterile ne- avînd loc undeva în spațiul extraterestru — chiar dacă sediul O.N.U. nu este supus jurisdicției vreunui stat ! — ci aici, pe planeta noastră, în condițiile înfruntării tot mai puternice pe plan mondial între cele două tendințe diametral opuse : pe de o parte, diferite state și grupări de state care tind spre o nouă reîmpărțire a lumii, a zonelor și sferelor de influență, spre cîștigarea de noi poziții dominante, iar pe de altă parte, forțele înaintate ale contemporaneității, popoarele lumii, care se pronunță cu hotărîre împotriva acestei politici, își manifestă voința fermă de a fi stăpîne pe destinele proprii și a-și spune cuvîntul asupra problemelor care le privesc. Lupta dintre aceste două mari tendințe, cu sinuozitățile și evoluțiile ei contradictorii — și ale cărei ecouri s-au făcut inevitabil simțite și în sălile marelui edificiu de pe East River — impune mai mult decît oricînd, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Conferința Națională a partidului, mobilizarea intensă, unirea forțelor progresiste, democratice, pentru consolidarea cursului încă fragil spre destindere, pentru orientarea într-o direcție nouă a evoluției vieții internaționale, în acest cadru apărind și mai limpede însemnătatea sporită a O.N.U. ca forul cel mai larg de dezbatere a problemelor vitale ale contemporaneității, Sintetizînd această cerință, secretarul general al partidului evidenția, pe bună dreptate, de la înalta tribună a Conferinței Naționale : „ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII DEMOCRATICE, ÎN INTERESUL TUTUROR POPOARELOR, A PROBLEMELOR INTERNAȚIONALE COMPLICATE SE IMPUN, MAI MULT CA ORICÎND, CREȘTEREA ROLULUI ORGANIZAȚIEI

NAȚIUNILOR UNITE, PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII SALE, A ALTOR ORGANISME INTERNAȚIONALE, OFERIND TUTUROR POPOARELOR POSIBILITATEA DE A PARTICIPA ÎN MOD ORGANIZAT LA EFORTURILE PENTRU ASIGURAREA UNEI POLITICI NOI DE COLABORARE ȘI PACE IN LUME".în materializarea acestui deziderat atît de important, se poate aprecia că ultima sesiune s-a încheiat — așa cum am arătat — cu un bilanț pozitiv. Firește, au existat cazuri cînd lucrările au evidențiat și puncte de vedere depărtate, tocmai ca expresie a înfruntării între cele două linii de pe arena mondială, dar

dezbateri a însemnătății deosebite pe care o prezintă pregătirea cit mai temeinică a acestei sesiuni, astfel ca ea să marcheze cu adevărat o cotitură radicală in rezolvarea unei probleme esențiale pentru viitorul omenirii. Un moment tot atît de semnificativ l-a constituit adoptarea rezoluției cu privire la convocarea în 1980 a unei sesiuni speciale, la nivel înalt, care să dezbată progresele realizate în instaurarea noii ordini economice, deosebit de importantă fiind, după abandonarea cadrului restrins de negocieri al conferinței „Nord-Sud" de la Paris, evidențierea necesității ca toate discuțiile și tratativele cu privire la crearea noii ordini să se des-
ROMÂNIA SOCIALISTĂ A PARTICIPAT ACTIV, 

ȘI-A ADUS CONTRIBUȚIA CONSTRUCTIVĂ 
LA BUNA DESFĂȘURARE A SESIUNII

ceea ce a predominat a fost afirmarea voinței națiunilor de a se dezvolta liber și suveran, de a-și promova și face respectate interesele, inclusiv prin adoptarea la această sesiune a unor documente care să facă să avanseze procesul de soluționare a marilor dosare ale contemporaneității.In general, se poate spune că majoritatea punctelor de pe ordinea de zi și, implicit, ponderea principală a dezbaterilor s-a ordonat, ca o reflectare a preocupărilor prioritare ale statelor membre, în jurul a două repere centrale, expresie a tot atitea imperative arzătoare ale actualității, în strînsă conexiune unul cu altul : pe de o parte, OPRIREA CURSEI FRENETICE A ÎNARMĂRILOR, care aruncă poveri tot mai grele pe umerii omenirii, eliminarea spectrului unor confruntări militare, mai ales nucleare, cu incalculabilele lor consecințe ; pe de altă parte, lichidarea decalajelor, a căror persistență și adîncire prezintă un potențial tot atît de exploziv. EDIFICAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE. în abordarea acestor două mari comandamente istorice, ca una din caracteristicile pozitive ale sesiunii, s-a înscris, neîndoios, adoptarea unor rezoluții de certă însemnătate. Este vorba, în primul rînd, de rezoluția privind confirmarea oficială a datei sesiunii speciale a Adunării Generale consacrată în exclusivitate dezarmării (23 mai—28 iunie 1978), concomitent cu sublinierea in

fășoare în sfera Națiunilor Unite ; pe această linie se relevă, în mod deosebit, decizia privind formarea unui Comitet plenar al O.N.U. pentru noua ordine.Este, desigur, un motiv de satisfacție de a consemna că, in ambele aceste momente esențiale ale sesiunii, România a jucat un rol important, acțiunile și documentele respective fiind rezultatul unor Inițiative ale țării noastre, împreună cu numeroase alte state, în primul rînd cele în curs de dezvoltare, membre ale „Grupului celor 77". De altfel, cine răsfoiește cunoscutul document de poziție al țării noastre cu privire la căile de îmbunătățire a activității O.N.U. se poate imediat convinge că în vastul dispozitiv strategic propus atenției celorlalte țări membre extinderea practicii de a se organiza sesiuni speciale ale Adunării Generale care să dezbată și să stabilească programe de acțiuni pentru problemele vitale ale omenirii, în primul rînd dezarmarea și edificarea noii ordini economice, ocupă una din „pozițiile" centrale.Spiritul de răspundere cu care privește țara noastră cele două viitoare reuniuni, și în primul rînd cea mai apropiată — din primăvară — căreia îi acordă maximum de importanță, considerînd că trebuie făcut totul pentru cît mai buna ei pregătire, a fost pus cu prisosință în evidență, de la tribuna Conferinței Naționale, unde s-a reafirmat necesitatea unor măsuri concrete care să ducă, pentru

început, la oprirea cheltuielilor militare la nivelul bugetelor din anul 1977 sau 1978, treeindu-se, apoi, la reducerea cu 5—10 la sută a acestor cheltuieli și, treptat, la diminuarea lor și mai substanțială. Aceeași dorință de a imprima un caracter eficient, de lucru, apropiatei sesiuni speciale reiese și din faptul că, potrivit unei rezoluții propuse de țara noastră, care a întrunit consensul Adunării Generale, pe masa sesiunii se va afla, ca un prim document de referință, Raportul secretarului general al O.N.U. cu privire la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor — rod, după cum se știe, al unei inițiative românești — concluziile sale urmînd a fi luate în considerare la negocierile ce vor avea loc.Acționînd intens pentru urnirea din „punctul de inerție" a problematicii esențiale dezarmare-dezvoltare, România s-a aflat angajată, cu aceeași fermitate și energie, in ansamblul dezbaterilor sesiunii, fie că a fost vorba de imperativul abolirii politicii de forță și amenințare cu forța din relațiile internaționale, de sprijinirea dreptului la independență al popoarelor Zimbabwe și namibian, a tuturor popoarelor aflate încă sub dominația colonială, de înfierarea politicii de discriminare rasială și apartheid, de necesitatea soluționării pe cale politică, prin tratative directe, a spinoaselor probleme ale Ciprului și Orientului Mijlociu — numele țării noastre putînd fi întîlnit printre coautorii a numeroase rezoluții in aceste probleme. In spiritul preocupării statornice a țării noastre față de problemele tinerei generații — ilustrată încă în 1965 printr-un document de larg răsunet, adoptat în unanimitate de O.N.U. — România a luat inițiativa proclamării unui „An internațional al tineretului", propunerea in acest sens întrunind, de asemenea, o unanimă adeziune.Participînd activ la buna desfășurare a lucrărilor sesiunii, avansind inițiative importante, sprijinind acțiunile pozitive ale altor țări, România a subliniat. în același timp, ca o cerință esențială, ca un aspect primordial, problema democratizării și eficacității, respectiv, pe de o parte o mai bună corelare intre marile mu

tații petrecute în lume și cadrul organizatoric al Națiunilor Unite, astfel ca „universalității cantitative" să-i corespundă o „universalitate 
calitativă" — creîndu-se condițiile pentru ca toate statele membre să participe cu drepturi egale la toate activitățile organizației— iar pe de altă parte, stabilirea unor mecanisme și 
structuri cit mai corespunzătoare, care să garanteze traducerea efectivă în viață a măsurilor și acțiunilor preconizate in rezoluțiile O.N.U., în general a principiilor și obiectivelor organizației. Oricît de „etanșe" ar fi formulările unor rezoluții, oricît de apăsat declarative profesiunile de credință față de principiile și obiectivele O.N.U., se pot ivi cazuri — și se ivesc ! — cînd valoarea lor nu întrece prea mult pe cea a hirtiei, fie și extralucioasă, pe care sint tipărite, atît timp cît nu se realizează, printr-o acțiune perseverentă de consolidare, acea robustă „structură portantă", acel angrenaj solid articulat care să chezășuiască transpunerea lor în practică — tocmai printr-o asemenea neconcordanță, printr-o asemenea inadecvare a mijloacelor la scopuri, explicîndu-se trista experiență a bineintenționatei Societăți a Națiunilor (numai că „bunele intenții", însoțite de lipsa de eficacitate, au pavat, nu in mică măsură, ca să parafrazăm cunoscutul dicton, drumul spre cel de-al doilea război mondial). Constituie, de aceea, un pas pozitiv consensul întrunit de rezoluția propusă de România și numeroase alte țări privind continuarea activității Comitetului special pentru Carta O.N.U. și întărirea rolului organizației, deși existența unor voci care au pus sub semnul îndoielii utilitatea acestei activități arată că mai sint de învins rezistențe și inerții pe calea spre o eficiență tot mai sporită a Națiunilor Unite. Pe această cale, sesiunea încheiată a marcat, cu siguranță, un pas înainte, atestînd ascendentul forțelor favorabile creșterii autorității O.N.U., încrederea majorității țărilor membre în rolul pe care poate și trebuie să-1 joace organizația în abordarea și rezolvarea echitabilă, în interesul tuturor națiunilor, a problemelor care confruntă azi și vor confrunta miine umanitatea.

• METALE TĂIATE CU 
AJUTORUL PLASMEI. Cercetători de la Institutul de sudură din Gliwice (R.P. Polonă) au pus la punct un aparat cu plasmă pentru tăiș., pa metalelor. Pînă acum, în a iră procedeelor clasice era folosit, în acest scop, un amestec ga- zos de argon și hidrogen, metoda fiind însă rentabilă numai pentru uzinajul oțelurilor subțiri și al metalelor neferoase. Prin folosirea noului aparat, ea poate fi aplicată la toate metalele. Procedeul este mai puțin costisitor, cu 30 la sută mai rapid decit cel tradițional și, totodată, mai exact, nemainecesi- tînd polizarea suplimentară a pieselor din oțel.

• SiNGELE CA MIJ
LOC DE IDENTIFICARE. Cercetătorul american B. Grun- baum, de la Universitatea Berkeley din California, este creatorul unui aparat despre care se afirmă că va putea sluji Ia identificarea persoanelor după o cantitate oricît de mică de sînge. Operația se bazează pe electroforeză, proces prin care se înțelege deplasarea spre electrozi a particulelor dintr-o soluție coloi- dală, în cazul de față minusculele componente ale sîngelui, sub acțiunea cîmpului electric. Modul de dispunere a microparti- culelor, care diferă de la un individ la altul, poate contribui, de pildă, la stabilirea paternității, la explicarea anumitor comportări anormale și, in ultimă instanță, la identificarea, după urmele de sînge lăsate, a autorilor unor infracțiuni criminale. Specialiștii consideră că electroforeză va deveni cu timpul un procedeu standard în criminalistică și, în general, in medicina legală.
• ȚESĂTURI ANTI- 

GER. Pentru schiori și in general pentru persoanele care au de înfruntat condițiile aspre de climă a fost creată, după un patent francez, o țesătură specială — tribolit, alcătuită din fibre de poliester și o peliculă de polietilenă metalizată. Prin simpla frecare a fibrelor de veșmintele purtate dedesubt se produce electricitate statică care încălzește corpul. Confecțiile din această țesătură prezintă marele avantaj de a fi extrem de ușoare față de „echipamentul" clasic împotriva gerului, înlesnind mult mișcările persoanelor care le fac.
• UN „JOC" PERI

CULOS. Aparatele automate de joc au ajuns subiect de controversă parlamentară în Suedia. In această țară, și nu numai aici, cum scrie ziarul vest- german „Frankfurter Rund- schau“, „bandiții cu un singur braț", cum sint ele denumite, < sint o sursă fabuloasă de ve. turi pentru proprietarii lor ; în schimb, după cum subliniază psihologii care s-au ocupat de fenomenul respectiv, pentru mulți jucători, mai ales tineri, minați de speranța iluzoriului cîștig, acest joc de ndroc devine cu timpul, ca și jocul de cărți, ruletă sau alcoolul, o obsesie, o adevărată manie în sens clinic — aspect mult mai grav decît pierderile financiare. Ținind cont de toate aceste elemente, parlamentul suedez a decis (cu 231 voturi pentru, 59 contra) interzicerea, începind cu1 ianuarie 1978, a automatelor de joc.

Cu satisfacția de a fi contribuit, prin întreaga sa activitate la O.N.U., inclusiv in cadrul ultimei sesiuni, la înfăptuirea țelurilor și principiilor acestui for, țara noastră înțelege să acționeze cu aceeași consecvență și de acum inainte — așa cum se arată in documentele Conferinței Naționale, în celelalte documente programatice ale partidului — pentru creșterea rolului organizației în viața politică și economică mondială, astfel ca să-și poată îndeplini, în cele mai bune condiții, misiunea istorică pe care i-au incredințat-o popoarele, aceea de instrument cit mai eficace în vasta operă de edificare a unei lumi a păcii, securității și cooperării.
Romulus CAPLESCU

• „BUSINESSUL" 
INCENDIILOR. In marii*1 orașe americane, ca New York, Boston, Detroit, Houston. dar și în multe localități mici, incendiile devin, an de an, tot mai numeroase, în pofida măsurilor de prevenire luate de autorități. Explicația ? In bună parte — pină la 50 la sută, potrivit specialiștilor — incendiile sint provocate de mîini criminale. Din 1960 și pînă în prezent. incendiile socotite ca intenționate s-au triplat, ajun- gînd în întreaga țară la 150 000 pe an. De obicei, focul este pus de incendiatori de profesie — tarif : pină la 1 500 de dolari !— la cererea unor proprietari de blocuri insalubre, magazine nerentabile ori întreprinderi falimentare. Toți aceștia vizează— și, de regulă, obțin — despăgubiri grase din partea societăților de asigurări (numai in 1976, pagubele create astfel firmelor de asigurări s-au ridicat la două miliarde de dolari). Riscul înfruntat de incendiatori și de cei care „stimulează" incendiile se dovedește deocamdată infim : abia în două la sută din cazurile în care exista bănuiala fermă de foc provocat au fost pronunțate condamnări.
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