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CHEMAREA
Congresului consiliilor populare județene și al președinților 

consiliilor populare municipale, orășenești și comunalePrimul Congres al consiliilor populare județene și al -președinților consiliilor populare, întrunit la București în zilele de 4—6 februarie 1976, se înscrie ca un eiveniment de importanță istorică în procesul dezvoltării și întăririi statului nostru socialist, în întreaga operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Prin întreaga sa desfășurare, congresul s-a afirmat drept cel mai larg, mai democratic și mai reprezentativ forum al poporului, și, totodată, ca o formă nouă a puterii politice a oamenilor muncii în care reprezentanții desemnați de muncitori, țărani, intelectuali, de toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, au dezbătut probleme de cel mai larg interes național privind orientările și căile dezvoltării economico-sociale a României socialiste în actualul cincinal, transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-lea al partidului. Congresul a constituit| o puternică manifestare a încrederii fără margini a oamenilor muncii în politica marxist-leninistă a partidului, o demonstrație a unității întregului popor și a hotărîrii sale de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, sarcinile economico-sociale prevăzute pentru anul 1976, pentru întreg cincinalul, ca și liniile directoare de perspectivă privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Congresul a apreciat în mod deosebit expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ca un document de o excepțională valoare teoretică și practică, care cuprinde o profundă și multilaterală analiză a o- biectivelor și sarcinilor noii etape de dezvoltare a societății românești în care ne aflăm, a problemelor fundamentale ale întăririi rolului statului socialist în opera de edificare a socialismului și comunismului în România, ale perfecțio-
Tovarăși si tovarășe.1

Cetățeni din orașele și satele României socialiste!Poporul nostru se mîndrește cu realizările dobîndite în cincinalul 1971—1975, care au asigurat dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, a ramurilor ho- tărîtoare ale economiei naționale, creșterea nivelului de trai al poporului, intrarea de fapt a României într-o nouă etapă, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Am parcurs în acest cincinal un drum glorios, țara noastră s-a ridicat pe o treaptă nouă, superioară, de progres și prosperitate. A fost continuată cu consecvență industrializarea socialistă, factorul hotărîtor al creșterii și stabilității economiei, al ridicării gradului de civilizație a întregului popor, al întăririi independenței țării și dezvoltării schimburilor externe și cooperării cu alte state. S-a înfăptuit un amplu pro

nării democrației socialiste pentru participarea activă și conștientă a întregului popor la făurirea propriului destin. Prezentînd în fața oamenilor muncii, a deputaților consiliilor populare și a tuturor organelor locale ale puterii și administrației de stat un amplu și luminos program de muncă și de creație, expunerea mobilizează puternic energiile și voința întregii noastre națiuni de a acționa cu abnegație și 'responsabilitate, de a-și consacra întreaga pricepere și inițiativă realizării mărețelor obiective ale Programului partidului, îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor noului cincinal, mersului ferm înainte al României pe calea progresului și înfloririi sale multilaterale. însușindu-și în unanimitate ideile, orientările și concluziile cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, congresul a ho- tărît ca acestea să stea la baza întregii activități a consiliilor populare și își exprimă convingerea că înfăptuirea lor va duce la perfecționarea întregii activități economico-sociale, la accelerarea dezvoltării socialiste a patriei, la ridicarea ei pe trepte tot mai înalte de civilizație și bunăstare.în lumina Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, congresul a dezbătut și adoptat în unanimitate un ansamblu de măsuri și programe privind realizarea planurilor de dezvoltare economico- socială în profil teritorial, sistematizarea localităților, gospodărirea apelor și a fondului forestier, stabilind obiective și sarcini concrete pentru creșterea rolului și contribuției consiliilor populare în întreaga activitate de organizare și conducere a vieții economico-sociale, pe plan Ideal, înflorirea tuturor județelor și localităților patriei. Congresul apreciază că măsurile și hotărîrile adoptate răspund pe deplin celor mai înalte interese ale națiunii noastre de a asigura progresul neîntrerupt al întregii țări pe calea civilizației și bunăstării, construirea cu succes a mărețului edificiu al socialismului și comunismului pe pămîntul României.
gram de investiții, orientat ferm spre îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor . de producție, spre punerea largă în valoare a potențialului material și uman al întregii țări, spre ridicarea economico-socială armonioasă a tuturor județelor.Am înregistrat, în această perioadă, progrese în dezvoltarea agriculturii, în creșterea gradului de mecanizate și chimizare a lucrărilor agricole, în extinderea irigațiilor și îmbunătățirilor funciare.A crescut considerabil rolul științei ca forță de producție, au fost introduse pe o scară tot mai largă în producție cuceririle progresului tehnic. S-a dezvoltat învățămîntul de toate gradele, s-a generalizat învățămîntul obligatoriu de 10 ani. S-au întreprins noi măsuri pentru

vieții economi- mai ferm pro- și echității so- socială.— care se a-

legarea învățămîntului cu cercetarea și producția. Cultura națională s-a îmbogățit cu noi creații de valoare.Pe baza întregii dezvoltări a economiei, a sporirii venitului național, în cursul cincinalului 1971—1975 s-au obținut cele mai mari progrese în domeniul creșterii bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, a întregului popor.Odată cu dezvoltarea bazei tehnico- materiale a societății s-au perfecționat relațiile de producție și sociale, s-a a- dîncit democrația socialistă, s-a lărgit cadrul participării maselor de oameni ai muncii la conducerea co-sociale ; au fost tot movate principiile eticii cialiste în întreaga viațăToate aceste realizări daugă succeselor dobîndite de-a lungul istoriei construcției socialiste — sînt rodul muncii eroice a întregului popor, al patriotismului fierbinte, hotărîrii și abnegației cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înfăptuiesc politica Partidului Comunist Român, forța conducătoare a întregii noastre societăți. Ele constituie o expresie grăitoare a capacității oamenilor muncii de a traduce în viață obiectivele grandioase ale politicii partidului nostru de înflorire și prosperitate a patriei, demonstrează caracterul realist al hotărîrilor Congresu-
Tovarăși și tovarășe!

Cetățeni ai Republicii Socialiste România!Noul plan cincinal de în fața poporului toare perspective de în această perioadă,
1976—1980 deschi- nostru însufleți- muncă și progres, prin munca noastră, a tuturor, România va cunoaște o nouă și puternică dezvoltare, va face un nou și mare pas înainte spre reducerea decalajelor care o despart de țările a- vansate din punct de vedere economic, se va apropia tot mai mult de nivelul acestora. Cincinalul prevede obiective de mare importanță pentru continuarea în ritm înalt a industrializării țării, pentru sporirea și modernizarea producției Industriale și agricole, pentru ridicarea e- ficienței întregii activități economice. ' Realizarea acestor obiective necesită u- nirea tuturor forțelor, concentrarea re

Muncitori, ingineri și tehnicieni!
Oameni ai muncii din

Congresul nostru vă cheamă să puneți 
in valoare pe deplin experiența, elanul 
revoluționar pentru a înfăptui în mod 
exemplar politica partidului de indus
trializare socialistă, pentru realizarea 
sarcinilor de plan privind creșterea pro
ducției industriale.

Acționați cu hotărîre pentru moderni
zarea și ridicarea nivelului tehnic al

acela fidelitate și abnegație in- ale națiunii noastre so- socialismului și progresu- păcii și colaborării într«

lui al X-lea și ale Conferinței Naționale, ale prevederilor cincinalului.Tot ce am realizat în anii construcției socialiste, în dezvoltarea generală a țării și în creșterea bunăstării poporului este nemijlocit legat de activitatea Partidului Comunist Român, de politica sa marxist-leninistă creatoare. Prin întreaga sa politică și activitate internă și internațională, partidul a demonstrat că nu cunoaște țel mai înalt decît de a servi cu teresele vitale cialiste, cauza lui, idealurile popoare.Toate succesele obținute de poporul român în acești cinci ani, atît pe plan intern, cît și pe plan extern, sînt indisolubil legate de activitatea neobosită desfășurată cu înaltă competență și profund spirit de răspundere pentru destinele patriei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România. Congresul dă o înaltă apreciere contribuției personale a tovarășului Nicolae Ceaușescu la toate marile victorii ale poporului nostru, rolului său hotărîtor în elaborarea și aplicarea consecventă a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, în stabilirea și înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.
surselor de inițiativă, energie, creație ale întregii clase muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale întregii națiuni.

Pornind de la aceste mărețe sarcini și 
obiective, congresuț nostru adresează 
consiliilor populare județene, municipa
le, orășenești și comunale, deputaților, 
întregului popor chemarea de a munci 
fără preget, de a face totul pentru în
făptuirea istoricelor hotărîri adoptate dă 
Congresul a! Xl-lca al partidului, pen
tru realizarea exemplară a prevederilor 
actualului cincinal — parte integrantă 
a luminosului Program al partidului — 
pentru ridicarea economico-socială și 
înflorirea multilaterală a tuturor loca
lităților patriei !

industrie !
produselor, pentru folosirea deplină a 
tuturor capacităților de producție, creș
terea productivității muncii, perfecționa

A

rea organizării producției și a muncii, 
întărirea ordinii și disciplinei, redu
cerea cheltuielilor materiale. Faceți din 
ridicarea calității produselor o preocu
pare centrală a activității voastre de zi 
cu zi, o chestiune de onoare a colective
lor in care lucrați! In fiecare unitate 
economică identificați noi posibilități de 
creștere a eficienței economice, de spo
rire a rentabilității !Avem de realizat în acest cincinal un vast program de investiții, importante obiective economice și sociale în toate județele țării. Să 
luăm toate măsurile pentru realizarea

Oameni ai muncii dinActualul cincinal va marca o nouă și importantă etapă în dezvoltarea intensivă, multilaterală a agriculturii, în obținerea unor producții tot mai mari, care să permită satisfacerea din plin a cerințelor populației cu produse agroali- mentare și a nevoilor de materii prime ale industriei.
Congresul vă cheamă să munciți neo

bosit, cu pasiune și spirit gospodăresc, să 
utilizați mijloacele pe care știința și 
tehnica le pun la dispoziție, pentru a 
obține producții vegetale și animale spo
rite ! îndepliniți integral programele de 
măsuri concrete pentru dezvoltarea pro-

Oameni de știință, cercetători!Actualul cincinal este cincinalul afirmării ample a revoluției tehnico-științi- fice contemporane în toate sectoarele economiei românești. Congresul nostru vă 
cheamă să orientați activitatea de cerce
tare în direcția rezolvării celor mai im
portante cerințe ale producției, asigurind 
satisfacerea cu forțe proprii a cerințelor 
modernizării continue a industriei și agri
culturii, a întregii economii naționale.

Profesori, învățători, educatori !
Oameni de artă și cultură!Ritmul înalt al dezvoltării economice și sociale a țării impune ridicarea nivelului general al învățămîntului și culturii. 

Congresul vă cheamă să contribuiți cu 
toată pasiunea la însușirea de către tî- 
năra generație, de către toți oamenii 
muncii, a tot ce este înaintat în știința, 
tehnica și cultura epocii noastre, la dez
voltarea învățămîntului și înfăptuirea 
programului de integrare a acestuia cu 
cercetarea și producția. Contribuiți, cu 
toate forțele și capacitatea voastră. Ia 
pregătirea forței de muncă necesare pro
pășirii României socialiste. Ia creșterea 
calificării șl împrospătarea continuă a
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acestui program, pentru amplasarea ju
dicioasă a obiectivelor și organizarea 
platformelor industriale, pentru soluțio
narea operativă a tuturor problemelor de 
care depind pregătirea temeinică și rea
lizarea la termen a tuturor lucrărilor de 
investiții !

îndeplinind exemplar toate prevede
rile noului cincinal, făcind totul pentru 
gospodărirea cit mai judicioasă a re
surselor de care dispunem, asigurăm 
sporirea avuției naționale, ridicarea ni
velului de viață al întregului popor, si
tuarea României în rîndul țărilor dez
voltate ale lumii !

agricultură ! ?•
ducției de cereale și plante tehnice, a 
zootehniei, viticulturii, pomiculturii, le- 
gumiculturii ! Folosiți rațional pămintul 
— un bun al întregului popor — înlătu
rați orice tendință de risipă a fondului 
funciar ! întăriți ordinea și disciplina 
muncii, efectuați toate lucrările agricole 
la timp și de bună calitate ! Mobilizați 
milioanele de brațe de muncă din agri
cultură la executarea lucrărilor de iri
gații și îmbunătățiri funciare !

Sporind producția agricolă, asigurați 
buna aprovizionare a întregului popor, 
contribuiți Ia prosperitatea întregii țări, 
la creșterea propriei voastre bunăstării

Contribuiți prin creația voastră la pro
movarea largă a progresului tehnic în 
toate ramurile producției materiale! Fa
ceți ca prin activitatea voastră să se afir
me tot mai puternic minunatul geniu 
creator al poporului nostru! Consacra- 
ți-vă toate forțele prosperității patriei, 
creșterii prestigiului științei românești in 
lume!

cunoștințelor oamenilor muncii, la forma
rea omului nou, constructor al celei mai 
înaintate și drepte societăți. îndepliniți 
cu devotament misiunea nobilă de edu
care a tinerei generații! Cultivați cu per
severență în conștiințe iubirea față de pa
trie, față de partid, respectul față de 
muncă și dorința de a fi utili societății, 
demnitatea de a aparține națiunii noas
tre socialiste! Acționați consecvent pen
tru însușirea concepției revoluționare 
materialist-dialectice și istorice despre 
natură și societate, pentru cunoașterea și 
înțelegerea legităților sociale, a cerințelor

(Continuare tn pag. a lll-a)

PROGRES ECONOMIC
Șl PROGRES SOCIAL

Prin amploarea obiectivelor și 
sarcinilor formulate cu rigurozi
tatea cunoscută și recunoscută, 
proprie demersului proiectiv al 
partidului și statului nostru, cin
cinalul 1976—1980 — cincinal al 
afirmării cu putere a revoluției 
tehnico-științifice în toate sec
toarele de activități din Româ
nia — va marca un nou și im
portant pas pe calea progresului 
nostru economico-social, repre- 
zentînd — așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
Expunerea la primul Congres al 
consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor mu
nicipale, orășenești și comunale 
— o „nouă etapă a transformă
rii revoluționare a societății, a 
operei de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare spre comunism“.

în lumina sarcinilor și orien
tărilor cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
însuflețitorului bilanț pe care-1 
realizează Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. și Comunicatul cu privire 
la îndeplinirea planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România în perioada 1971—1975, 
noțiunile de progres economic 
și social capătă sensuri noi, uni
tatea lor dialectică definindu-se 
și mai pregnant în și prin con- 

. textul transformării revoluțio
nare a societății românești.

Pornind de la categoria filo
sofică de progres — categorie ce 
desemnează sensul ascendent al 
dezvoltării — și de la ceea ce 
înseamnă activitatea socială în 
general, progresul social repre
zintă procesul de ridicare legică 
de la inferior la superior în di-

Prof. univ. dr.
N. DOBROTĂ

ferite domenii ale vieții sociale 
(tehnico-științific, economic, so
cial-politic, cultural etc.), pre
cum și în ansamblul acesteia.

Dintr-o asemenea accepțiune 
derivă și sensul ce se atribuie, 
în general, progresului economic. 
Progresul economic reprezintă o 
latură a progresului social, con- 
stînd în acel proces social-isto
rie de înaintare a unei economii 
naționale, acel sens ascendent al 
dezvoltării economice, exprimat, 
în principal, în creșterea pro
ductivității muncii sociale, în 
modernizarea structurii pe ra
muri, și în profil teritorial a e- 
conomiei naționale.

în acest sens, progresul social 
ar implica mișcarea ascendentă 
a relațiilor sociale și îmbunătă
țirea condițiilor umane, ridica
rea pe o treaptă superioară a 
modului de viață a omului, pri
vit ca ființă umană completă, 
într-o asemenea accepțiune, 
progresul social se apreciază nu 
numai în raport cu starea so
cială atinsă la un moment dat, 
ci și cu cea finală, cu țelul so
cial spre care tinde mișcarea 
ascendentă. Pe de altă parte, 
progresul social, astfel conceput, 
dă sens și măsură progresului e- 
conomic, care, la rîndul lui, sin
tetizează progresul forțelor de 
producție, în special, progresul 
tehnic.

Esența, dinamica și căile în
făptuirii progresului economic și 

progresului social depind hotă- 
ritor de orinduirea socială, de 
condițiile sociai-economice și 
politice determinate. în capita
lism, de pildă, progresul social 
poate fi apreciat — așa cum a- 
firmă unii sociologi marxiști — 
după măsurile întreprinse de 
factorii de 'decizie, măsuri im
puse de forțe sociale progresiste, 
de limitare a efectelor sociale, 
negative, ale instabilității, in-

(Continuare în pag. a Il-a)

O ecuație care s-a verificat încă din primul an de profesie

OPT STUDENTI FRUNTAȘI
OPT SPECIALIȘTI DE FRUNTE

Petru Dan. Laurențiu Tincu, George Mîndruteanu, Adrian Se- 
gal, Andrei Maior Vind, Eugen Popa, Nicolae Marian și Mircea 
Popescu. Opt nume tinere, primele în ierarhia pe care o rînduiește 
la despărțire Alma Mater, opt nume tinere, cOntinuind să rămînă 
alături în profesie. Absolvenți — în 1974 — ai Facultății de elec
tronică, ingineri — din 1974 — la întreprinderea de piese radio și 
semiconductori Băneasa. Virfurile unei promoții, o întreprindere cu 
destin economic favorizat de viitorul imediat și de perspectivă, un 
an împlinit de la prima zi de activitate a tinerilor specialiști. Au 
reușit cei opt să-și confirme în spațiul activității practice condiția 
de cei mai buni la învățătură ? Ce date morale marchează acest 
început de biografie profesională ?

„Pînă la noi — îmi explică 
Petru Dan. șeful promoției de 
electroniști — deținătorii unor

medii „ridicate“ intrau direct în 
munca de cercetare. Sîntem pri
ma promoție care parcurge, in-

Uzina de aluminiu Slatina
Foto : O. PLECAN

Izbînzi și perspective
DE LA BILANȚUL CINCINALULUI 1971 -1975, 

LA PROIECTELE CINCINALULUI 1976-1980

diferent de notele obținute la 
absolvire, un stagiu de. trei ani 
în producție. Lucrul acesta, l-am 
aflat cu puțin înainte de ter-, 
minarea facultății și ar însemna 
să mint dacă v-aș spune că nu 
a provocat un strop de derută. 
Ne pregăteam să intrăm pe ușa 
.unui laborator și iată-ne deoda
tă pătrunzînd pe porțile unei fa
brici 1“.

O' modificare de traiect care, 
neînțeleasă cum trebuie, deza
măgește. Niculae Marian îmi 
explică însă că și-au revenit din 
deruta inițială destul de repede. 

Cum ? „Gîndind, calculind logic 
motivațiile și șansele respecti
vei măsuri“. O dovadă de ma
turitate, venită din deprinderea 
de a-și raționaliza sever și 
corect impulsurile, de a-si cen
zura manifestările cu strictețe 
logică. Așa au fost evitate reac
țiile „îmbufnate“, lipsite de 
control pe care le mai înregis
trăm cî.teodată („Asta nu-i post 
pentru mine! Refuz repartiția!“)

SOFIA SCORȚARU
(Continuare in pag. a 11-a)

Continuarea cu intensitate sporită a procesului de industri
alizare a țării a asigurat consolidarea și mai puternică a pozi
ției industriei de ramură conducătoare în economie ; ponderea 
industriei în creareă venitului național a ajuns în 1975 la peste 
57 la sută. Demn de subliniat este importantul salt ca
litativ înregistrat de industrie față de perioadele precedente 
sugestiv ilustrat de faptul că ramurile de bază ale economiei- 
metalurgia, construcțiile de mașini și chimia - și-au sporit pon
derea în totalul industriei de la 47,7 la sută în 1970, la 54,8 
la sută in 1975.
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în Editura politică au apărut în broșura
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voltare economico-socială a

GH. CUCUîngrășăminte chimice Turnu-MăgureleCombinatul de
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PROGRES ECONOMIC
Delegația Partidului Mișcării Socialiste 

Panelene (PASOK) și-a încheiat vizita
(Urmare din pag. I)

SI PROGRES SOCIAL
9

Nu atît suspensul urmăririlor 
sau prinderea gangsterilor — 
deși foarte „la meserie“ reali
zate — fac ca acest film ameri
can să fie atit de savurat de 
public, cît modul în care este 
conceput, pe undeva la granița 
cu parodia, necăzînd totuși nici
odată în ea, cu un permanent 
zimbet ironic, dar și bonom în 
colțul gurii, cu o de necontestat 
inteligentă a ritmului, cu un 
ales gust al peisajului citadin. 
Sosirea la Londra a inspectoru
lui Brannigan, interpretat de 
mereu tinărul John Wayne, este 
un pretext pentru regizor de a 
evidenția diferența dintre mo
durile de a gîndi, de a acționa 
și de a trăi ale bătrînului și 
ale tinărului continent. Bine
înțeles, prin intermediul iro
niei, al umorului subtil. Dar

Brannigan“
lăsînd deoparte . 
reprezentanți ai poliției —
brutalul, directul, slobodul la 
vorbă american și distinsul și 
reținutul sir — este demn de 
laudă modul cum regizorul își 
servește ideea prin intermediul 
filmărilor de peisaj. De la ve
derea panoramică a Chicago-u- 
lui cu zgîrie-norii și cu super- 
largile sale șosele suspendate, 
la cea a bătrinei Londre cu ca
sele. cu obiceiurile, cu cluburi
le. cu verzile terenuri de golf 
rămase neatinse de zeci de ani, 
realizatorul fixează dintr-un în
ceput cele două amprente în ca
drul cărora se va desfășura ac
țiunea. Este aproape de prisos 
să mai amintim că toată distri
buția, în frunte cu John Wayne, 
Richard Attenborough și Meii 
Ferrer, se află la înălțime.

cintec Broadway“

în tara
Delegația Partidului Mișcării 

Socialiste Panelene (PASOK), 
condusă de Andreas Papandreu, 
președintele partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită de prietenie în țara 
noastră, a părăsit, in cursul 
după-amiezii de duminică, Ca
pitala. Din delegație au făcut 
parte Sylva Acrită, Iannis Fio
ros, deputati in Parlamentul 
elen, Akis Tsochatzopoulos. 
membru al Secretariatului Exe
cutiv al PASOK, Nikos Micha- 
lopoulos, secretar al Secției 
PASOK pentru tineret. Antonis 
Carras, membru al Secretaria
tului Secției PASOK pentru 
autoadministrarea locală. Michel 
Ziagas, secretar particular al lui 
A. Papandreu. Dimitris Marou- 
das, ziarist, responsabilul Bi
roului de presă al PASOK, 
George Massavetas, ziarist.

La piegare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-minisțru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant

noastră
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Radu Enache, secretar 
al C.C. al U.T.C., Dumitru Ghi
se, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Suzana Gâdea, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prorector al 
Institutului Politehnic București, 
Ion Mârgineanu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. director 
general al Agerpres, și Ilie Sa- 
lapa, membru al Comisiei Cen
trale. de Revizie.

A fost de față Dimitri A. Pa- 
padakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București.

★
În timpul șederii în țara noas

tră, membrii delegației PASOK 
au avut convorbiri la C.C. al 
U.T.C. și Comitetul de Stat al 
Planificării, au vizitat întreprin
derea „1 Mai“ din Ploiești, Com
binatul petrochimic Brazi, pre
cum și unele obiective social
culturale și turistice din Bucu
rești, Ploiești și Brașov.

PLECARE ÎNAPOIERE
Tovarășul Janos Fazekaș, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului interior, a 
plecat, duminică după-amiază. 
la Moscova, unde va avea con
vorbiri economice in vederea 
semnării Protocolului privind 
schimburile de mărfuri pe anul 
in curs, intre ministerele de co
merț interior din România și 
U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni erau prezenți Nicolae Boz- 
dog. prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, alte persoa
ne oficiale. ■

Au fost de față N. V. Mas
lennikov, ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Duminică după-amiază s-a 
înapoiat in Capitală delegația 
română condusă de generalul- 
maior Gheorghe Gomoiu. mem
bru al C.C. al P.C.R., adjunct 
al ministrului apărăriii națio
nale și secretar al Consiliului 
politic superior al armatei, care 
a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XV-a ani
versare a declanșării luptei ar
mate în Angola de către 
M.P.L.A.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de generalul-maior Con
stantin Olteanu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., general-colonel Va
sile Ionel, adjunct al ministru
lui apărării naționale, activiști 
de partid, generali și ofițeri su
periori.

securității și inegalității, genera
te de proprietatea privat-capita- 
listă. Numai ca un rezultat direct 
al luptei oamenilor muncii, con
duși de partidele comuniste și 
muncitorești, pentru condiții de 
muncă și viață mai bune, dife
ritele laturi ale progresului so
cial se realizează în practică. 
Mai mult, în măsurile întreprin
se de statele burgheze își gă
sesc reflectarea unele din aceste 
laturi ale progresului social. Dar. 
capitalismul contemporan nu mai 
poate fi promotorul progresu
lui social. Ca urmare, în socie
tatea burgheză contemporană 
progresul social rămîne în urma 
progresului economic, iar cel e- 
conomic rămîne în urma celui 
tehnico-științific. Aceste decala
je sînt recunoscute de toată lu
mea, astfel îneît nu-i nevoie 
de argumentări speciale.

în epoca contemporană, socia
lismului îi revine misiunea isto
rică de a proiecta progresul e- 
conomic și social în viitor, de 
a le dinamiza și a le da puncte 
de reper definitorii. Pe baza 
concordanței dintre tehnic-eco- 
nomic și social, orînduirea socia
listă face posibil un tip supe
rior de progres social, care pre
supune o dezvoltare social-eco- 
nomică, în principiu neantago- 
nistă, o dezvoltare conștientă, ar
monioasă, multilaterală și în 
ritm înalt, în toate domeniile 
vieții social-economice.

Exemplul țării noastre pe li
nia făuririi bazei economice a 
socialismului, profundele trans
formări petrecute în structura 
socială a țării, creșterea rolului 
statului socialist în organizarea 
și conducerea întregii activități 
economico-sociale 
dente în acest 
mă caracteristică 
cialist de progres 
in modul specific 
de către acesta 
economic.

Legătura strînsă a progresu
lui economic și a celui social, ca
racterul lor unitar în socialism 
rezultă din factorul lor unic de 
determinare : dezvoltarea forțe
lor de producție pe baza revo
luției tehnico-științifice contem
porane. Continuarea fermă a po
liticii de industrializare socia
listă — se subliniază în Pro
gramul partidului — reprezintă 
factorul primordial al dezvoltă
rii forțelor de producție, al pro-

sînt conclu
sene. O pri- 
a tipului so- 
social constă 
de reflectare 

a progresului

greșului economic și social al 
țării. O asemenea corelație di
rectă și permanentă între pro
gresul economic și cel social 
justifică — după părerea noas
tră — frecventa desemnare a lor 
in literatura de specialitate prin 
expresia de progres economico- 
social sau progres social-econo- 
mic.

Pe baza politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării, 
produsul social și venitul națio
nal (expresii sintetice ale pro
gresului economic) au crescut 
constant în ritmuri înalte. în 
perioada 1950—1975 produsul so
cial a crescut de la 83 miliarde 
lei la 864 miliarde lei (prețuri 
comparabile) iar venitul națio
nal de la 35 la 362 miliarde lei. 
în aceeași perioadă, veniturile 
reale pe locuitor au crescut de 
3.6 ori (venituri care reprezintă 
premisa și expresia cea mai ge
nerală a progresului social). 
O altă trăsătură a progresului 
social (a condițiilor socialismu
lui) constă în caracterul său con
tinuu, paralel cu succesele do- 
bîndite pe planul înfăptuirii 
progresului tehnic și a celui eco
nomic.

Eforturile întreprinse pînă în 
prezent în direcția asigurării 
unui raport optim între pro
gresul economic și cel social au 
evidențiat faptul că maximizarea 
fondului de consum reprezintă 
criteriul sintetic al progresului 
economic. „Pînă la urmă prin 
ce măsurăm dezvoltarea socie
tății noastre ? — întreba secre
tarul general al partidului în 
cuvîntarea la Consfătuirea de 
lucru de la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, din 
17 octombrie 1975. Numai prin 
faptul că producem tot mai 

. multe mașini, tot mai multe 
bunuri materiale ? Aceasta tre
buie să se reflecte in îmbună
tățirea condițiilor de viată, în 
ridicarea gradului de-civilizație 
al poporului“. De fapt, unitatea 
progresului economic și social 
esțe vizată și prin acea direcție 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, care 
se referă la „perfecționarea con
tinuă a relațiilor de producție, 
dezvoltarea acțiunii conștiente 
pentru soluționarea contradic
țiilor, înlăturarea vechiului și 
promovarea noului în toate sec
toarele de activitate“. Includerea 
unui asemenea obiectiv în pro
gramul de făurire a socialismu
lui multilateral dezvoltat scoate

în evidență o altă trăsătură a 
progresului social, constind în 
caracterul conștient al înfăptuirii 
sale, in realizarea Iui in mod 
planificat.

Ținînd seama de potențialul 
economic la care am ajuns și de 
cel pe care ne propunem să-1 
atingem, de obiectivele dezvol
tării țării noastre în etapa pe 
care o parcurgem, Congresul al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Român a stabilit că în cincina
lul 1975—1980, o cotă de 66—67 
la sută să fie alocată fondului 
de consum și o cotă de 33—34 
la sută fondului de dezvoltare. 
Un asemenea raport va constitui 
un factor determinant al pro
gresului economic și al celui so
cial, al sporirii în ritmuri înal
te a venitului național și, pe a- 
ceastă bază, a consumului mem
brilor societății. Astfel, în anul 
1980, față de anul 1975, venitul 
național va crește cu 68,5 
sută, volumul . desfacerilor 
mărfuri cu amănuntul cu 47 
sută, iar cel al prestărilor 
servicii pentru populație cu 71,5 
la sută. Dealtfel, experiența 
românească arată că și în cin
cinalele anterioare, unor rate 
crescînde ale dezvoltării le-au 
corespuns ritmuri medii anuale 
crescînde ale fondului de con
sum (25,7 la sută și respec
tiv 5,8 la sută în perioada 
1961—1965 ; 30,3 la sută și 6,2 la 
sută în perioada 1966—1970 ; 33 
la sută și 7 la sută în cincinalul 
1971—1975).

O ultimă caracteristică a pro
gresului social în socialism con
stă în caracterul său multilate
ral. A trata această trăsătură 
înseamnă, de fapt, a detalia și 
explicita toți indicatorii nivelu
lui de trai, ai .modului de viață 
a omului, privit ca ființă uma
nă completă. în concepția parti
dului nostru o dezvoltare accen
tuată a economiei înseamnă, im
plicit, a ajunge mai grabnic la 
acel nivel de bunăstare pe care 
îl presupune o societate socia
listă multilateral dezvoltată. în 
plină înaintare spre comunism. 
Aici, trebuie să avem in vedere, 
în primul rînd. modificările în 
structura socială, corespunzător 
modificărilor' în structura pe ra
muri a economiei naționale. 
Astfel, potrivit programului par
tidului, la sfîrșitul actualului 
cincinal, populația ocupată in 
industrie va depăși pe cea ocu
pată în agricultură, care nu va 
mai reprezenta decît 27—28 la 
sută. Această profundă trans-

la 
de 
la 
de

formare, înfăptuită într-un in
terval atît de scurt, va determi
na o schimbare deosebită in sta
tutul oamenilor muncii din țara 
noastră și calitatea lor de pro
ducători și va determina și o 
creștere rapidă a productivită
ții muncii sociale.

Progresul economic va marca 
și accelerarea unor asemenea 
pro'cese sociale fundamentale ca 
ștergerea treptată a deosebirilor 
esențiale dintre sat și oraș, din
tre munca fizică și intelectuală. 
Pe baza progresului tehnic con
tinuu va crește nivelul de ca
lificare a oamenilor, se va 
schimba locul omului în pro
cesul de producție. v

Se poate spune că ritmul înalt 
al dezvoltării economice va in
fluența și ritmul adîncirii de
mocrației socialiste, care la rîn- 
dul ei presupune ridicarea ge
nerală a gradului de cultură, 
creșterea și întărirea conștiinței 
politice a maselor, ampla mobi
lizare a tuturor energiilor crea
toare, creșterea participării ti
nerei generații la opera de or
ganizare și dezvoltare a socie
tății pe baza cuceririlor științei, 
ale cunoașterii umane, de ridi
care a țării pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Se spune că niciodată fastul 
și perfecțiunea revistelor ameri
cane a anilor ’30 n-au mai pu
tut fi egalate. Montările de mare 
anvergură, costumația a cărei 
bogăție doar visul o mai putea 
concura, dar mai ales dansatorii 
neîntrecuți ai acelor ani au a- 
tras nu numai în perioada res
pectivă pe cineaști, dar și mai 
apoi, fie prin încercări, uneori 
izbutite, de a imagina noi po
vești cinematografice, fie prin- 
tr-o rememorare plină de me
lancolie, printr-o reînviere a 
renumitelor varieteuri de pe

Broadway. Un astfel de film 
este și Un cintec pe Broadway 
al regizorului american Herbert 
Ross. Intriga aici este doar un 
pretext pentru evocarea acelei 
perioade de aur pentru cîntecul 
și dansul din renumitul cartier 
new-yorkez. O pleiadă de actori 
prestigioși — printre care
„monștrii sacri“ Barbara Strei- 
ssand și Omar Shariff — a-
daugă un plus de atracție pentru 
cei îndrăgostiți de genul, atît de 
popular, 
can.

al musical-ului ameri-

T«Comandantul bateriei de coastăJ»
Un moment de mare însem

nătate pentru o tînără coman
dant al unei baterii de tunari 
— înmînarea carnetului de 
partid — prilejuiește unui în
cercat comisar politic rememo
rarea, printr-un lung flash-back 
cinematografic, a unui episod 
dramatic din timpul luptei duse 
de armata de eliberare coreea
nă împotriva imperialiștilor a- 
mericani. Producție a studiouri
lor din R.P.D. Coreeană datorată 
regizorului Tien Un Cran, fil
mul ne povestește astfel o în-

eroică : o luptătoare 
cu un comisar politic

tîmplare 
împreună_ _____
salvează un grup de copii ră
mași orfani în urma bombarda
mentelor americane. Tînăra co
mandant căreia i se înmînează 
carnetul de partid este chiar 
unul dintre acești copii care 
prin grija armatei de eliberare 
sint educați și formați ca pa- 
trioți și comuniști. în rolurile 
principale : Kim En Cijen, Oak 
En Hi, Ten Ron Ciju.

MIRUNA IONESCÜ

SELECTIUNI MUZICALE

SPORT • SPORT « SPORT «SPORT Handbal: VIITOARE CONFRUNTĂRI

• Un nou ciclu de cultură mu
zicală intitulat Anotimpuri, rit
muri, tonalități va fi inaugurat 
marți 10 februarie ora 19.00 la 
Ateneul Român. In deschidere, 
muzicologul George Bălan 
prezenta o audiție 
despre Primăvară, ca subiect al 
unor creații muzicale.
• Al 12-lea Concert dezbate

re va avea loc marți. 10 februa
rie, ora 19,00 in Studioul T 8 al 
Radioteleviziunii pe, tema 
țional și universal in opera 
mânească contemporană. 
program vor fi prezentate 
crări de Gheorghe Dumitrescu, 
Theodor Bratu, Doru Popovici, 
Liviu Glodeanu, Constantin Tă- 
ranu.

• Recitalul extraordinar al 
organistului Ferdinand Klinda 
(R.S. Cehoslovacă) de miercuri 
11 februarie, ora 20,00 in Stu
dioul de concerte din strada Nu
ferilor, va prilejui publicului 
audierea unor pagini celebre 
din creația preclasică și clasică.

• Tot in Studioul RTV, vom 
putea participa joi 12 februarie, 
ora 20,00 la concertul orchestrei 
simfonice dirijată de Mircea 
Cristescu. Organistul Ferdinand 
Klinda și clarinetistul Aure-

va
comentată

Na- 
ro- 
in 

lu-

lian Octav Popa vor prezenta 
Concertul in mi bemol major 
pentru clarinet și orchestră de
F. Kramar. Concertul in sol mi
nor pentru orgă și orchestră de
G. Fr. Haendel. In încheiere, 
Simfonia a Vil-a in do major 
de F. Schubert.

• Joi și vineri, la Ateneul Ro
mân ora 20,00, o interesantă ma
nifestare : Mozart — Integrala 
lucrărilor pentru două piane și 
pian la. patru miini. Soliști Dan 
Grigore și Eduardo Ricci. Își 
dă concursul orchestra Camera- 
ta a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", dirijor Paul 
Staicu.

• Filarmonica „George Enes
cu" ne oferă simbătă 14 și du
minică 15 februarie ora 20,00 
la Ateneul Român un concert 
simfonic cu Mircea Basarab și 
solista Barbara Hesse Bukowska 
din R. P. Polonă. In program : 
Alex. Pașcanu — Toccata, Cho- 
pin — Concertul pentru pian și 
orchestră nr. 1 în mi 
Șostakovici — Simfonia a Vl-a.

• Concert simfonic
— Muzica franceză — pentru e- 
levii liceelor de cultură genera
lă, duminică 15 februarie ora 
11,00 ta Ateneul Român. In pro-

minor,
tematic

Saintgram lucrări de Berlioz, 
Saens, Cezar Franck.

» Ciclul După amiezile 
zicale ale tineretului ne 
duminică 15 februarie ora 18,00 
la Sala mică a Palatului R.S.R., 
un recital de pian al Smarandei 
Butoi cu lucrări de Beethoven, 
Ravel. C. Silvestri, Schumann.

• Pe scenele teatrului 
La Conservatorul „Ciprian 
rumbescu", marți la ora 
premiera operei Elixirul 
gostei de Donizzetti. dirijor Car
men Capato Velincov. La Opera 
română, luni 9 februarie ora 
19,30 — Seară de cîntece de Mi- 
hail Jora. Miercuri 11 februarie 
ora 19,00 Andreea Chenier. vi
neri 13 februarie ora 19,00 — ba
letul Lacul lebedelor, simbătă 
14 februarie ora 19,00 — opera 
Bălcescu, La Teatrul de opere
tă spectacolul de succes Victoria 
și-al ei husar marți și vineri, 
ora 19.30. Simbătă 14 februarie 
ora 19,30 — Leonard.

• La Teatrul „C. Tănase", in 
Sala Victoria, joi 12 februarie 
ora 19,30, muzicalul Groapa, după 
romanul cu același nume de Eu
gen Barbu.

mu- 
oferă

ALINA POPOVICI

„CUPA TINERETULUI“ INTERNAȚIONALE ALE LOTURILOR
Finala pe tară la săniuțe-un REPUBLICANE
nou succes al sportului de masă

masa 
sanie, 

trofeul

SINAIA (prin telefon).
Timp de două zile Sinaia a fost 

gazda ospitalieră a participanților 
la faza finală a tradiționalei 
competiții sportive de 
„Cupa tineretului“ la 
competiție dotată cu 
„Săniuța de argint“.

întrecerile desfășurate în două 
manșe, simbătă și duminică, au 
reunit la start 80 de finaliști — 
categoria 14—19 ani — cîștigă- 
tori ai etapelor județene. 80 de 
finaliști din sutele de mii de 
participant! la fazele de masă.

Organizarea excelentă, timpul 
frumos și starea bună a pîrtiei 
de 1 500 de metri au prilejuit o 
dispută sportivă echilibrată. Ti
nerețea și talentul celor 80 de 
concurenți, curajul și îndemîna-

rea lor au fost viu aplaudate 
de o numeroasă asistentă, local
nici și oameni ai muncii veniți 
la odihnă în stațiunea Sinaia. 
După desfășurarea, duminică 
dimineața, a celei de-a doua 
manșe, la Casa de cultură din 
Sinaia a avut loc festivitatea 
de premiere. Organizatorii corn 
petiției — C.C. al U.T.C., cu 
sprijinul M.E.Î. și C.N.E.F.S. — 
au oferit ciștigătorilor simboli
cele trofee, precum și nume
roase diplome și premii în eclu- 
pamente sportive.

Iată și învingătorii. Fete : lo
cul I : Maria Maioru. județul 
Prahova, elevă la Liceul „G 
Enescu“ Sinaia ; locul II : 
Kopecsiri, județul Brașov, 
oeul din Săcele ; locul

Sara
Li

ni >

TELEX FOTBALISTIC
Sîmbătă și duminică s-au dis

putat numeroase meciuri ami
cale. Pentru început, amănunte 
de la cele în care echipe din 
prima noastră divizie au avut 
ca partenere formații de peste 
hotare.

• La Satu 
OLIMPIA a 
de palmares 
tipiei campioane a Ungariei, 
FERENCVAROS, actualul lider 
al campionatului. Din ,.U“-le 
oaspeților au absentat, însă, 4 
jucători titulari, aflați în turneu 
cu reprezentativ i națională a 
Ungariei. Ambele goluri ale gaz
delor au fost înscrise, în repri
za secundă, de Iancu.

• UNIV. CRAIOVA — VIDIN
(Bulgaria) 4—1 (3—1). Studenții, 
foarte incisivi în fazele de atac, 
au ciștigat la un scor net, me
ritat, după aspectul jocului. Au 
marcat: Cămătaru (2), Oble-
mcnco (din 11 m) și Ștefănescu.

• S.C. BACĂU — STAL RZE- 
SZOW 2—1 (2—1). Intilnirea, dis
putată pe stadionul Dinamo din 
Parcul Libertății, a fost contro
lată majoritatea timpului de lo
calnici, care au „punctat“ prin 
Pană și Aelenei.

• U.T.A. — BEKESCSABA 
1—2 (1—0). Arădenii au deschis 
scorul prin Uilecan, dar în cele 
din urmă au cedat în fața unui 
adversar care s-a dovedit mai 
bine pregătit.

• F.C. BIHOR — SLAVIA 
PRAGA 1—3 (0—3). Orădenii au 
fost întrecuți de un adversar

Mare echipa locală 
repurtat o victorie 
(2—0) in fața mul-

care și-a manifestat superiori
tatea la toate capitolele. Golul 
de onoare al bihorenilor a fost 
înscris de Georgescu.

• SPORTUL STUDENȚESC a 
jucat simbătă la București cu 
F.C. ARGEȘ, victoria revenind 
piteștenilor cu scorul de 2—1 
(0—0). în prima repriză poarta 
bucureștenilor a fost apărată de 
Răducanu, înlocuit la pauză cu 
Verșanschi. Au marcat: Dobrin 
(din lovitură liberă de la 16 m), 
Radu II, respectiv Grosu.

• Surpriză pe Giulcști: Meta
lul — Rapid 3—0 (0—0)1 Fero
viarii, pe iinia aparițiilor recente 
(0—2 cu Dinamo Slatina, 1—3 cu 
Chimia Rm. Vîlcea), au jucat 
confuz, fără o idee de joc, fiind 
dezaprobați zgomotos de propriii 
suporteri.

• F.C. BRĂILA — STEAUA 
1—4 (0—1). Al patrulea amical 
susținut de lider in ultimele pa
tru zile (8—1 cu Autobuzul, 3—0 
la Tr. Măgurele cu Chimia, 3—1 
cu Progresul)! La Brăila golu
rile militarilor au fost marcate 
de Ion Ion, Năstase, Troi și Flo- 
rea, revenit de la Prahova 
Ploiești, unde fusese împrumu
tat. Au lipsit din formație Ior- 
dănescu, reținut de examene la 
facultate, și Anghelini, pe care 
antrenorii nu-1 folosesc, întru- 
cît este suspendat pe trei etape 
și nu va putea apărea, deci în 
formație la 
tului.

startul campiona-

D. VIȘAN

Burguș, județul Covasna. 
la Școala generală Bar- 
Băieți : locul I : Adrian 

județul Prahova, elev la

Elena 
elevă 
câni. 
Coca, _ .
Liceul „G. Enescu“, Sinaia ; lo
cul II : Zoltan Elteș, județul 
Harghita, elev la Liceul Sîn- 
martin; locul III: Vasile Anghcl, 
județul Covasna, elev la Liceul 
Intorsura Buzăului.

în clasamentul general locul J 
și trofeul „Săniuța de argint“ au 
revenit județului Prahova. De 
remarcat faptul că învingătoru 
au obținut timpi foarte buni, 
rezultatele lor constituind pre
mise pentru selecționarea în lo
turile de performantă. Fără în
doială, cîștigătorii acestei popu
lare competiții, toți finaliștii se 
întorc în județele lor cu expe
riențe și cunoștințe noi, conți- 
nînd deopotrivă și semnificații 
morale. Dar adevăratul cîștigă- 
tor este și rămîne sportul de 
masă care angrenează în fie
care an în cadrul „Cupei tine
retului“ sute și sute de mii de 
participant de pe întreg cuprin
sul patriei.

DAN VASILESCU

Astăzi, lotul republican mas
culin de handbal va începe 
pregătirile în vederea unor 
jocuri internaționale pe care le 
va susține în următoarele săp- 
tămini. Amănunte despre a- 
ceste întreceri ne-au fost fur
nizate de antrenorul federal, 
prof. NICOLAE NEDEF.

„In a 3-a decadă a lunii fe
bruarie — ne-a precizat inter
locutorul — lotul național va 
inaugura seria testelor premer
gătoare turneului olimpic de la 
Montreal. Mai intii avem pro
gramată o dublă întilnire cu 
formația Spaniei. Primul joc se 
va disputa marți, 24 februarie, 
în Sala sporturilor din Ploiești, 
iar a doua zi va avea loc me
ciul revanșă, în Sala Floreasca 
din Capitală. Urmează alte două 
meciuri, în deplasare, cu repre
zentativa Ungariei, la 27 și 29 
februarie. în continuare, hand- 
baliștii noștri se vor pregăti 
pentru tradiționala competiție 
internațională „Trofeul Car- 
pați“, aflată la a 16-a ediție și 
la care vor evolua reputatele 
formații ale Iugoslaviei, cam
pioană olimpică, R. D. Germane, 
vicecampioană mondială, pre
cum și reprezentativele Bulga
riei și Ungariei. Turneul se va 
desfășura în Sala sporturilor

din Baia Mare, între 11 și 16 
martie. Firește, aceste jocuri 
vor constitui o utilă verificare 
a lotului nostru, din care fac 
parte maeștrii emeriți 
tului : Cornel Penu, 
Orban, Cristian Gațu, 
Birtalan, Ghiță Licu, 
Chicid, “ ‘ ~
Cosma, 
Stockl,

în a 
bruarie . . ____
selecționata feminină (senioare) 
și lotul republican masculin de 
tineret. care au programate 
mai multe jocuri internaționale. 
Lotul feminin, alcătuit din 19 
jucătoare : Viorica Ionică, Eli- 
sabeta Ionescu, Dorina Cojocaru, 
Nicullna Iordache, Ibadula Lu- 
țaș, Rozalia Șos, Simona Ar- 
ghir, Magda Mikloș etc., va 
participa la un turneu interna
țional în Cehoslovacia, la sfir- 
șitul lunii februarie. Selecțio
nata masculină de tineret va 
susține două jocuri, în Capitală, 
cu formația Franței, la 5 și 7 
martie, după care se va pregăti 
în vederea jocurilor pentru 
„Cupa țărilor latine“, ediția a 
8-a. Turneul va avea loc în 
Franța, între 11 și 18 aprilie.

ai spor- 
Ștefan 
Ștefan 

Gabriel 
Adrian 

Werner 
ca și alți zece jucători.“ 
doua parte a lunii fe- 
vor începe pregătirile

Roland Guneș, 
Radu Voina,

M. L.

meridian
• Aflată în turneu de pregă

tire in Iugoslavia, echipa de 
fotbal a U.R.S.S, a jucat la Tito
grad cu o selecționată locală. 
Gazdele au 'ciștigat cu scorul 
de 2—1 (1—0). Au marcat Vu- 
jovici, Kovacevici, respectiv 
Nazarenco.

• Turneul internațional de 
tenis de la Barcelona s-a înche
iat cu victoria americanului 
Eddie Dibbs care l-a invins în 
finală cu 6—1, 6—1 pe Cliff 
Drysdale.

• Finala turneului feminin 
de tenis de Ia Cleveland se va 
disputa între australianca Evon- 
ne Goolagong și englezoaica 
Virginia Wade. în semifinale, 
Goolagong a eliminat-o cu 4—6. 
7—5, 6—1 pe Casals, iar Wade 
a întrecut-o cu 6—1, 7—6 pe 
Morozova.

★
în semifinalele turneului de 

tenis de la Richmond, america
nul Arthur Ashe l-a învins cu 
7—5, 6—2 pe mexicanul Râul 
Ramirez.

Opt specialiști de frunte
(Urmare din pag. I)

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMINTULUI 
CONSERVATORUL DE MUZICĂ 

„CIPRIAN PORUMBESCU" BUCUREȘTI
ANUNȚA 

scoaterea la concurs : 
FACULTATEA DE INSTRUMENTE Șl CANTO

Catedra II Coarde - Pian
- 1 post asistent poziția 5, disciplina Violă

Catedra III Instrumente de suflat 
cameră, Ansamblu de orchestră.

— 1 post asistent corepetitor poziția 
de suflat-percuție.

Candidații la concurs vor depune în 
data publicării acestui anunț in Buletinul Oficial, cererea 
înscriere însoțită de actele și lucrările prevăzute în Legea nr. 6 
privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă 
România, publicată in Buletinul Oficial partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează intr-o instituție de învățămînt superior 
sînt obligați să comunice în scris, rectoratului acesteia, înscrie
rea la concurs.

Concursul se va ține la sediul Conservatorului de muzică „Ci
prian Porumbescu" București, Str. Știrbei Vodă nr. 33, Sect. 7 
la data de 15 martie 1976.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Con
servatorului zilnic între orele 13-14, tel. 14 26 10.

Termenul de înscriere la concurs se socotește de la data pu
blicării acestui anunț în Buletinul Oficial.

- percuție, Muzică de

12, disciplina instrumente

termen de 15 zile de la 
de

astfel au fost prevenite lamen
tările tardiv-patetice („Nu m-am 
realizat 
oferit . _____ _______
tam !“). Gindind „motivațiile și 
șansele 
opt s-au integrat deliberat unei 
activități productive, acceptind 
și înfruntînd exigențele ei.

„Demonstrațiile de capacitate, 
la care ne-a „constrîns“ însăși 
condiția de studenți fruntași pot 
fi „programate“. în sensul ci
bernetic al cuvîntului. numai a- 
tunci cind există claritate depli
nă asupra intenției și a sensu
lui în care urmează să o diri
jăm. Pentru mine. Laurențiu 
Tincu, specialistul modern se 
definește ca un om complex in
tr-un domeniu limitat de acțiu
ne. Am plecat, colegii mei și cu 
mine, de la înțelegerea datorii
lor 
cui 
are 
tre 
Iul . 
ducerea automatizării, 
rea și perfecționarea circuitelor 
tranzistorizate, evitarea impor
tului de licențe, realizarea unor 
produse de calitate și tinută 
competitivă — toate acestea au 
devenit, din momentul în care 
ne-am alăturat oamenilor care 
lucrează in această unitate, 
puncte din programul personal 
de acțiune al fiecăruia dintre 
noi. Le-am asimilat conștient și 
încercăm să le tratăm cu 
scrupulozitatea cu care atacam 
în studenție fiecare temă nouă 
de cercetare“.

Care este pornind de la aces
te intenții sensul de înaintare ?

„Acesta nu poate fi — remar
că Andrei Vind 
personal, ascendent și de reală 
folosință socială.

Personal, pentru 
aspiră să-și valorifice potenția
lul propriu de cunoștințe, capa
citatea proprie de gîndire crea
toare. Petru Dan lucrează la 
un nou tip de dispozitiv de pu
tere. Nicolae Marian conduce o 
linie tehnologică absolut nouă. 
Laurențiu Tincu răspunde de 
fabricarea unor diode și tranzis- 
toare ultramoderne, lui Andrei 
Vind i s-a încredințat proiecta
rea și realizarea unui nou cir
cuit pentru televizoare. Andrei 
Segal răspunde de calitatea teh
nică a celor mai avansate pro
duse pe care le realizează co
legii săi. Ascendent, pentru că 
fiecare realizare este o treaptă 
spre altceva, există — îmi ex
plică Adrian Segal — la fiecare

pentru că nu mi s-a 
postul pe care îl meri-
respectivei măsuri“, cei

pe care le avem față de lo- 
de muncă. I.P.R.S. Băneasa 
de înfruntat pretenții din- 
cele mai înalte în cincina- 
pe care l-am început. Intro- 

extinde-

decit unul:

că fiecare

din noi o nemulțumire generată 
de conștiința lui „mai bine“, de 
ambiția atacării unor parametri 
superiori“.

„În ce privește folosința so
cială, ea este confirmarea drep
tății pe care am avut-o alegîn- 
du-ne această meserie și nu alta. 
Socotesc că am fost avantajați, 
beneficiind de asemenea „asi
gurări“ incă din primul an de 
profesie. Pentru mine, Nicolae 
Marian, a fost o adevărată șansă 
faptul că la puțin timp după 
venirea în fabrică s-a trecut la 
producerea în serie a unul dis
pozitiv și mi s-a încredințat 
conducerea acestei linii tehno- 
gice. Este vorba de o compo
nentă electronică activă, care 
servește la reglarea automată a 
puterii. Au nevoie de ea loco
motivele și laminoarele noastre, 
se preconizează extinderea uti
lizării ei și in alte domenii. Iată 
deci „provocarea“ pe care am 
primit-o dinspre partea folosin
ței economice și sociale. Pe lin
gă cunoștințele teoretice trebuia 
să îmi cîștig autoritatea morală 
care să-i convingă pe cei cu 
care lucram să mă asculte și să 
mă ajute. Știți probabil că la 
noi cele mai multe operații se 
execută sub microscop, vă dați 
seama deci de cită finețe, aten
ție. îndeminare este nevoie pen
tru ca produsul să iasă din 
prima încercare. Pe planul bă
tăliei morale acesta a fost punc
tul de dificultate : să-i conving 
pe toți — inclusiv pe aceia care 
își spuneau ..iată a venit un 
ingineraș să ne ceară o piesă cu 
trei piciorușe in loc de două 1“ 
— ce înseamnă pentru între
prindere și pentru întreaga eco
nomie piesa aceasta ..cu trei pi
ciorușe“. de ce nu le este per
mis să întirzie producerea ei. E 
o mentalitate care mai dăinuie 
în capul unora, aceea că la noi 
eroarea în execuție nu poate fi 
evitată. „Nu-i nimic dacă s-a 
greșit, e scuzabil, lucrăm doar 
cu unități infinitezimale, o luăm 
de la capăt și după două-trei 
încercări reușim !“

„Am reușit să ne demonstrăm 
și să demonstrăm și celorlalți, 
intervine Andrei Vind — că a- 
ceastă mentalitate e greșită. Și 
mie, și lui Nicolae Marian, și 
altor colegi de-ai noștri produ
sul ne-a ieșit „din prima mînă“. 
Sigur că am făcut fiecare ope
rație noi înșine înainte de a o 
încredința și altora — altfel de 
unde autoritatea morală de care 
vorbeam ? — sigur că am stat 
uneori cîte două schimburi fără 
să ne mișcăm de la aparate, si-

gur 
tea 
avantajos. Dar astea țin deja de 
dragostea pentru meserie, de 
orgoliul profesional al fiecăruia 
și nu sînt în nici un caz lucruri 
neobișnuite“.

Nu sint lucruri neobișnuite. 
Pasiunea pentru munca pe care 
ți-ai ales-o se argumentează 
prin rezultatele sale. Cei opt 
electroniști la capătul unui an 
de profesie au deja confirmări 
temeinice. Ele sînt fiecare cîști- 
gurî reale, contribuții efective la 
prestigiul întreprinderii, acte de 
utilitate în planul economiei. La 
obținerea lor și-au spus însă 
un cuvint decisiv cîteva repere 
morale de gîndire și conduită, 
un înalt simț al responsabilită
ții — determinat de conștiința 
că un specialist care se ia în se
rios și își tratează cu seriozitate 
condiția nu are dreptul să „a- 
mine“ sau să lunece senin pe 
lingă problemele cu care se con
fruntă. Cei opt nu și-au spus 
nici o clipă „sînt abia la început, 
am tot timpul să mă afirm“, nu 
și-au inventat „alibiuri“ pentru 
eventualele greșeli („incă nu 
mă pricep prea bine“), ci au evi
tat înseși greșelile. Să facem un 
calcul simplu : fiecăruia i s-a 
încredințat cel puțin răspunde
rea unui produs sau a unui re
per nou. într-un an. deci opt 
produse noi au fost adăugate 
capitalului de realizări 
riale ale întreprinderii, 
cient pentru ca aceasta să se 
declare satisfăcută de „achiziția“ 
făcută spre sfirșitul anului 1974. 
„Pentru noi. și pentru orice spe
cialist — îmi explicau interlocu
torii mei. aceasta este doar o 
parte din programul de demon
strare al competentei, al statu
tului de specialist. Fiecare are 
proiecte originale, teme de cer
cetare la care lucrează, proble
me de noutate tehnică pe care 
încearcă să le soluționeze in 
timpul liber“. Nu-i prea mult ? 
Un asemenea program nu su
pralicitează forțele, nu „fură" 
din celelalte capitole la care le 
dă drept tinerețea ? „Fură, poa
te. dar nu ciuntește“ — mi-a 
răspuns zimbind unul dintre ei. 
Ne găsim timp și pentru dis
tracții. am rămas fideli clubului 
E.L.T.A. din facultate, îl susți
nem la concursurile artistice, 
mergem și la spectacole, dansăm 
uneori, petrecem. Capitolul a- 
cesta însă îl comprimăm con
știent în favoarea și spre cîști- 
gul celui care ne confirmă ca 
oameni și specialiști“.

că ne-am bătut capul noao- 
care este procedeul cel mai

mate- 
Sufi-
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HOTĂ
ale Congresului consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale
Cu privire la aprobarea Planului de 

dezvoltare economică și socială 
a României în cincinalul 1976-1980, 

în profil teritorial
Primul Congres al consiliilor populare județene și al președin

ților consiliilor populare, care a avut loc în zilele de 4—6 februarie 
1976, constată că Planul de dezvoltare economică și socială a Româ
niei in cincinalul 1976—1980, în profil teritorial, conține obiective 
realiste, este în concordantă cu Directivele Congresului al Xl-lea 
al partidului, ceea ce asigură dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, progresul și înflorirea multilate
rală a tuturor localităților, ridicarea neîntreruptă a nivelului de 
trai material și spiritual al populației, înaintarea fermă a României 
pe calea civilizației socialiste și comuniste.

Congresul aprobă Planul de dezvoltare economică și socială a 
României in cincinalul 1976—1980, în profil teritorial — parte inte
grantă a planului național unic — precum și sarcinile ce revin 
consiliilor populare din acest plan privind organizarea și condu
cerea întregii activități economico-sociale pc plan local.

Cu privire la sarcinile ce revin 
consiliilor populare din Planul cincinal 
1976-1980 în domeniul agriculturii și 

industriei alimentare
Primul Congres al consiliilor populare județene și al președin

ților consiliilor populare, care a avut loc in zilele de 4—6 februarie 
1976, constată că prevederile planului cincinal privind dezvoltarea 
pe cale intensivă și modernizarea agriculturii corespund sarcinilor 
stabilite de Congresul al Xl-lea, asigură progresul multilateral al 
acestei ramuri de bază a economiei naționale, creșterea continuă 
a producției vegetale și animale, satisfacerea tot mai deplină, pe 
această bază, a nevoilor de consum ale populației și de materii 
prime ale industriei.

Congresul aprobă sarcinile ce revin consiliilor populare din 
Planul cincinal 1976—1980 in domeniul agriculturii și industriei 
alimentare.

Cu privire la sarcinile ce revin consiliilor 
populare in domeniul investițiilor, 

construcțiilor și sistematizării 
localităților și in domeniul edilitar

Primul Congres al consiliilor populare județene și al președin
ților consiliilor populare, care a avut loc în zilele de 4—6 februarie 
1976, consideră că înfăptuirea acestor sarcini are o importanță deo
sebită pentru realizarea în cele mai bune condiții a amplului 
program de investiții și punerea în valoare a tuturor resurselor 
locale, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor orașelor și comu
nelor ca centre economice puternice, bine dotate din punct de ve
dere edilitar, sanitar și comercial, capabile să asigure locuitorilor 
de pe întreg cuprinsul patriei condiții tot mai bune de muncă, în- 
vățămînt, cultură și ocrotire a sănătății, de participare activă la 
conducerea treburilor publice.

Congresul aprobă sarcinile ce revin consiliilor populare în do
meniul investițiilor, construcțiilor și sistematizării localităților și in 
domeniul edilitar.

Cu privire la Programul pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier în perioada 1976-2910
Primul Congres al consiliilor populare județene și al președin

ților consiliilor populare, care a avut loc în zilele de 4—6 februarie 
1976, constată că Programul pentru conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier în perioada 1976—2010 stabilește pentru prima dată, 
într-o concepție unitară și de lungă perspectivă, măsuri de o deo
sebită importanță menite să asigure introducerea și menținerea 
unui regim normal de tăieri și de regenerare a pădurilor, apărarea, 
conservarea și dezvoltarea fondului forestier, refacerea mai rapidă 
a suprafețelor împădurite, creșterea productivității acestora și spo
rirea volumului lemnului cu utilizări industriale. Congresul consi
deră că aplicarea în viață a acestui amplu și minuțios. program 
garantează păstrarea și dezvoltarea patrimoniului forestier, una 
dintre bogățiile naturale cele mai de preț ale patriei noastre.

Congresul aprobă Programul pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier în perioada 1976—2010, precum și sarcinile ce 
revin consiliilor populare din acest program.

Cu privire la Programul național de 
amenajare a bazinelor hidrografice
Primul Congres al consiliilor populare județene și al președin

ților consiliilor populare, care a avut loc in zilele de 4—6 februarie 
1976, constată că Programul național de amenajare a bazinelor 
hidrografice prevede sistematizarea științifică, armonioasă și uni
tară a întregii rețele hidrografice, regularizarea tuturor cursurilor 
de apă și menținerea lor într-o stare cit mai bună, amenajarea 
corespunzătoare a fiecărui bazin hidrografic, realizarea unor acu
mulări de apă, a lucrărilor de desecări și irigații, ceea ce permite 
să se facă față oricărei situații, să se pună la adăpost de calami
tățile naturale roadele muncii poporului nostru, să se asigure, în 
orice condiții climatice, necesarul de apă pentru nevoile populației, 
ale agriculturii și industriei.

Congresul aprobă Programul național de amenajare a bazinelor 
hidrografice și sarcinile ce revin consiliilor populare din acest 
program.

Cu privire la Planul pregătirii forței 
de muncă și principalele măsuri de 

îmbunătățire a activității în domeniul 
învățămîntului, culturii și sănătății 

publice
Primul Congres al consiliilor populare județene și al președin

ților consiliilor populare, care a avut loc in zilele de 4—6 februarie 
1976, constată că realizarea Planului pregătirii forței de muncă, a 
măsurilor de îmbunătățire a învățămîntului, culturii și sănătății 
publice asigură cadrele necesare dezvoltării economice și sociale 
a patriei, contribuie la ridicarea nivelului de pregătire științifică 
și de cultură generală, a maselor, la creșterea gradului de calificare 
profesională a celor ce muncesc și lărgirea continuă a orizontului 
lor de cunoștințe în pas cu marile cuceriri ale gîndirii și practicii 
contemporane, precum și la îmbunătățirea, in continuare, a stării 
de sănătate a populației.

Congresul aprobă Planul pregătirii forței de muncă pentru dez
voltarea economioă-socială a patriei în cincinalul 1976—1980, prin
cipalele măsuri de îmbunătățire a activității >n domeniul învăță- 
mintului, culturii și sănătății publice, precum și sarcinile ce revin 
consiliilor populare in aceste domenii.

Cu privire la perfecționarea activității 
consiliilor populare, creșterea rolului 

lor în viața politică, economică 
și socială a țării

Primul Congres al consiliilor populare județene și al președinților 
consiliilor populare, care a avut loc în zilele de 4—6 februarie 
1976, a examinat și dezbătut măsurile de perfecționare a activității 
consiliilor populare, pentru creșterea rolului acestor organe in 
viața politică, economică și socială a țării.

Pe baza Expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, președintele republicii, a analizei și 
a dezbaterilor care au avut loc, și ținind seama de sarcinile de 
mare răspundere care revin consiliilor populare în organizarea și 
conducerea activității economice și sociale pe plan local, în înfăp
tuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și trecere a României spre comunism, con
gresul hotărăște : .

Pornind de la Directivele Congresului al Xl-lea al partidului, de 
dezvoltare economico-socială a țării în perioada 1976—1989. de la 
necesitatea dezvoltării tuturor județelor și localităților țării, con
siliile populare trebuie să acționeze cu fermitate pentru valorifica
rea maximă a resurselor materiale și umane din fiecare județ, 
oraș sau comună, pentru folosirea superioară, cit mai rațională și 
eficientă a acestora. în interesul dezvoltării economiei naționale și 
al îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor.

Obiectivul central al activității consiliilor populare în noul cin
cinal trebuie să-l constituie îndeplinirea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan de către întreprinderile industriale _ republi
cane. locale și cooperatiste, din raza de activitate a fiecărui organ 
local al puterii și administrației de stat, indiferent de subordona
rea unităților respective. Consiliile popuiare trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru creșterea eficienței economice în toate unitățile 
productive, pentru realizarea prevederilor de plan privind creșterea 
productivității muncii, reducerea costurilor, sporirea rentabilității, 
cit și în ce privește pregătirea temeinică și realizarea la termen a 
lucrărilor de investiții. O deosebită atenție trebuie acordată orga
nizării științifice a muncii, utilizării intensive a capacităților _ și 
spațiilor de producție, întreținerii și exploatării mașinilor, asigurării 
tortei de muncă necesare desfășurării în bune condiții a pro
ducției atît in industria republicană, cit și în cea locală.

în mod deosebit consiliile populare trebuie să asigure dezvolta
rea și modernizarea industriei locale, valorificarea pe această cale 
a posibilităților materiale și a potențialului uman existent în fie
care localitate. Consiliile populare trebuie să ia măsuri hotărîte 
pentru extinderea și diversificarea producției acestor unități, în 
special a prelucrării industriale a resurselor locale, pentru lărgirea 
gamei de prestări de servicii pentru populație, să asigure o coope
rare mai strînsă între industria locală și întreprinderile _ republi
cane. în fiecare județ, în fiecare localitate, industria locală trebuie 
să răspundă în condiții tot mai bune cerințelor crescînde_ ale eco
nomiei naționale, să asigure satisfacerea nevoilor gospodărești ale 
tuturor cetățenilor, ale aprovizionării populației cu un sortiment 
tot mal larg de bunuri de consum.

Consiliile populare răspund direct de modernizarea bazei tehni- 
co-materiale și îmbunătățirea organizării muncii în agricul
tură, de înfăptuirea măsurilor prevăzute pentru creșterea produc
ției vegetale și animale. Ele au obligația de a asigura înfăptuirea 
integrală a programelor de creștere a producției agricole vegetale 
in fiecare comună atit în unitățile socialiste, cit și în gospodăriile 
populației. Consiliile populare trebuie să asigure utilizarea produc
tivă a pămîntului, aplicarea criteriilor științifice de zonare a pro
ducției și realizarea unei structuri raționale a culturilor, desfășu
rarea la timp și în cele mai bune condiții, corespunzător normelor 
agrotehnice, a tuturor lucrărilor agricole. Totodată, consiliile popu
lare trebuie să acorde o atenție deosebită creșterii efectivelor de 
animale, a producției și randamentelor in zootehnie. Creșterea pro
ducției agricole trebuie să ducă la acoperirea integrală a necesită
ților aprovizionării populației din resurse proprii și sporirea contri
buției la fondul agricol central de produse agricole.

Sarcini deosebite revin consiliilor populare în cadrul înfăptuirii 
Programului pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier 
in perioada 1976—2010. Pe raza lor de activitate, consiliile populare 
răspund direct de apărarea și gospodărirea pădurilor, de modul 
cum este păstrat și cum se dezvoltă patrimoniul forestier — avuție 
a întregului popor —, asigurind pe această cale noi resurse pentru 
progresul economiei naționale și, totodată, echilibrul ecologic, pro
tecția mediului înconjurător.

Consiliile populare au îndatorirea de a acționa cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea Programului național de amenajare a bazinelor 
hidrografice, pentru a asigura executarea în cele mai bune condiții 
a lucrărilor prevăzute pe teritoriul județelor, al orașelor și comu
nelor respective, mobilizind in acest scop întreaga populație, toate 
resursele existente.

Un obiectiv din cele mai importante al activității consiliilor 
populare trebuie să-l constituie înfăptuirea programului de siste
matizare, asigurarea dezvoltării orașelor și comunelor ca unități 
administrativ-teritoriale complexe care să ofere tuturor locuitorilor 
oonditii optime de muncă, de învățămînt, cultură și ocrotirea să
nătății, de aprovizionare. Prin înfăptuirea întocmai a programelor 
de sistematizare, consiliile populare vor trebui să-și aducă întreaga 
contribuție la realizarea politicii partidului de ridicare economico- 
socială a tuturor localităților țării, la procesul general de lichidare 
a deosebirilor dintre oraș și sat, la pătrunderea în toate domeniile 
vieții a elementelor civilizației socialiste, la satisfacerea tot mai 
deplină a necesităților materiale și spirituale ale oamenilor muncii.

Consiliile populare sint datoare să acorde o mare atenție pre
gătirii cadrelor necesare industriei, agriculturii, noilor obiective 
prevăzute pentru cincinalul actual, pentru toate domeniile de acti
vitate. Se impune, totodată, să fie asigurată, peste tot, o justă re
partizare a cadrelor, în raport cu pregătirea lor, acordîndu-se aten
ție prioritară celor care au rolul hotăritor în dezvoltarea generală 
a societății. De asemenea, trebuie acționat pentru raționalizarea 
aparatului organelor locale și deplasarea unei părți cit mai mari 
a angajaților spre munca productivă, pentru simplificarea și creș
terea operativității muncii acestuia in rezolvarea tuturor proble
melor care se pun în fața consiliilor populare.

Consiliile populare trebuie să sporească preocuparea pentru în
făptuirea politicii partidului in domeniul învățămintului. educației 
și culturii — factori esențiali pentru creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, pentru ridicarea gradului de civilizație al 
națiunii noastre socialiste.

Toate consiliile populare — începînd de la județ și pină la co
mună — trebuie să se preocupe permanent, cu răspundere și exi
gență. de satisfacerea cerințelor de viață ale oamenilor muncii, de 
îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației, dezvoltarea ser
viciilor publice, lărgirea și funcționarea exemplară a rețelei de 
ocrotire a sănătății, de rezolvarea problemelor edilitar-gospodă- 
rești. Prin întreaga lor activitate, consiliile populare să asigure ca, 
pretutindeni, în fiecare județ, oraș, comună. în fiecare sat, cetă
țenii să beneficieze din plin de roadele politicii partidului — al 
cărei țel fundamentai este asigurarea bunăstării și fericirii între
gului popor.

în scopul afirmării tot mai puternice a rolului lor în viața eco
nomică si socială a țării, al creșterii eficienței întregii lor activi
tăți, consiliile populare trebuie să-și întărească permanent legătu
rile cu masele populare, să-și sporească capacitatea lor de a mobi
liza energia oamenilor muncii, de a stimula inițiativa lor creatoare, 
în tot ce întreprind, consiliile populare trebuie să se consulte larg 
cu masele de cetățeni, să asigure participarea acestora la dezbate
rea problemelor, astfel îneît fiecare decizie să fie rezultatul expe
rienței și gîndirii colective a oamenilor muncii, să corespundă in
tereselor lor majore, cit și celor generale ale societății noastre so
cialiste. în fiecare județ, oraș, municipiu, comună, consiliile popu
lare și organismele acestora trebuie să asigure cadrul participării 
largi a maselor la dezbaterea și soluționarea problemelor, la con
ducerea întregii activități.

Acordînd întreaga atenție perfecționării continue a metodelor și 
stilului lor de muncă, consiliile populare trebuie să combată cu 
hotărîre fenomenele de birocratism, rutină și formalism, să mani
feste solicitudine și operativitate în satisfacerea cerințelor cetățe
nilor, receptivitate față de criticile lor, să acționeze energic pentru 
traducerea în viață a sugestiilor și propunerilor maselor, pentru 
soluționarea problemelor ridicate de acestea, pentru instaurarea în 
toate compartimentele de muncă a ordinii, a unei înalte discipline 
si responsabilități. Prin insăși natura lor de organe ale puterii de 
stat, consiliile populare sînt chemate să asigure aplicarea corectă 
și consecventă, în toate domeniile, a legilor statului, să vegheze la 
respectarea și întărirea continuă a legislației socialiste.

Acționînd permanent în spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse 
în ampla Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cadrul congresului, consiliile populare trebuie să facă totul pentru 
a ridica nivelul întregii lor activități de organizare și conducere a 
vieții economico-sociale pe plan local, să asigure. în fiecare județ 
și în fiecare localitate, îndeplinirea întocmai și în cele mai bune 
condiții a prevederilor înscrise in planul teritorial, a tuturor 
obiectivelor stabilite de partidul și statul nostru în vederea creș
terii necontenite a nivelului de trai material și spiritual al poporu
lui, înfloririi civilizației socialiste în toate localitățile patriei.

Congresul și-a însușit in unanimitate propunerea cuprinsă în 
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la crearea unui 
organism cu activitate permanentă, alcătuit din deputați, membri 
ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene. Prin 
aceasta se va crea cadrul pentru creșterea contribuției consiliilor 
oopulare județene la dezbaterea problemelor majore privind dez
voltarea economico-socială a țării. Este necesar ca toate organele 
locale ale puterii și administrației de stat să dea dovadă de înalt 
spirit de răspundere, de maturitate politică. Deputății să-și ridice 
necontenit nivelul de pregătire politică și profesională, să-și lăr
gească orizontul de cunoștințe, pentru a fi la înălțimea încrederii 
acordiate de partid și de stat, de întregul nostru popor.

Congresul își exprimă convingerea că, prin întreaga lor activitate, 
consiliile populare vor contribui la unirea tot mai strînsă a efortu
rilor și energiilor întregului popor în munca și lupta pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, 
pentru realizarea mărețelor obiective înscrise in Programul parti
dului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

CHEMAREA
Congresului consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale

(Urmare din pag. I)

obiective ale construcției socialiste și co
muniste! îmbogățiți continuu viața spi
rituală a oamenilor muncii cu creații ar-

Oameni ai muncii de la orașe și sate!Tot ceea ce ne propunem să înfăptuim în acest cincinal are ca scop ridicarea nivelului de trai al tuturor cetățenilor țării — țelul fundamental al întregii politici a partidului și statului nostru! Pe temelia trainică a dezvoltării economiei naționale se vor asigura sporirea veniturilor oamenilor muncii, creșterea volumului desfacerilor de mărfuri, înfăptuirea unui amplu program de construcții de locuințe ; se va dezvolta baza materială a învățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii și artei. Un obiectiv central al acestui cin-
Oameni ai muncii din întreaga economie națională! 
Lucrători din comerțulCincinalul actual va marca o participare și mai amplă, cu o eficiență sporită a României la diviziunea internațională a muncii, la dezvoltarea colaborării și cooperării cu alte state, la schimbul de valori pe plan mondial.

Să muncim neobosit pentru a asigura 
îndeplinirea exemplară a prevederilor 
cincinalului în domeniul comerțului ex-

Oameni ai muncii de la orașe și sate!

Deputați ai consiliilor populare județene, municipale, 

orășenești și comunale!Actualul cincinal va marca o importantă etapă în realizarea programului de sistematizare a tuturor localităților patriei. înfăptuirea acestui program va imprima un puternic dinamism tuturor orașelor și satelor, va determina crearea unor condiții tot mai bune de viață și de muncă pentru toți-cetățenii, apropierea treptată a satului de oraș. Consiliilor populare comunale, orășenești, municipale și județene le revin atribuții și răspunderi deosebite în această privință. 
Să muncim neobosit pentru transpune
rea în viață a acestui vast program de 
însemnătate națională! Să transformăm 
orașele și comunele noastre in așezări 

tistice de valoare inspirate din munca și 
lupta întregului nostru popor pentru zidi
rea noii orinduiri sociale, pentru afir
marea sa liberă și independentă in lume, 
pentru pace și înțelegere intre națiuni.

cinai îl constituie reducerea săptămînii de lucru, care se va baza pe introducerea largă în producție a mecanizării și automatizării, pe creșterea substanțială a productivității muncii. Să facem totul 
pentru a asigura, prin munca și efortu
rile noastre, îndeplinirea intocmai a aces
tui amplu program de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a întregului 
popor! Să asigurăm ca in toate localită
țile patriei, in viața fiecărei familii să se 
facă simțite tot mai din plin binefacerile 
civilizației socialiste pe care o edificăm!

exterior !
terior, pentru diversificarea, moderniza
rea și reînnoirea continuă a produselor 
de export, pentru sporirea vînzărilor de 
produse cu un grad inalt de prelucrare! 
Să luăm măsuri ferme pentru dimensio
narea importurilor la strictul necesar, 
pentru realizarea unei balanțe comerciale 
echilibrate, pentru creșterea eficienței în
tregului nostru comerț exterior!

demne de epoca socialismului și comu
nismului pe care o făurim!Cincinalul actual reprezintă, totodată, prima etapă a aplicării Programului național pentru amenajarea bazinelor hidrografice care va asigura sistematizarea modernă, într-o concepție unitară, a întregii rețele hidrografice, regularizarea tuturor cursurilor de apă. Să participăm 
în unanimitate Ia sprijinirea importantu
lui efort făcut de stat, să contribuim prin 
munca noastră la realizarea tuturor lu
crărilor prevăzute în acest program!O problemă fundamentală pentru viața poporului nostru, a generației de azi 

și a generațiilor viitoare o constituie gospodărirea rațională a pădurilor. Vă che
măm să participați cit mai larg la înfăp-

Deputați ai consiliilor 
municipale, orășenești 
Lucrători din aparatulTranspunerea în viață a obiectivelor mărețe înscrise în planul cincinal 1976— 1980, a obiectivelor ce revin fiecărui județ și fiecărei localități prin planul în profil teritorial, pune sarcini deosebite în fața consiliilor populare, a deputați- lor, a tuturor lucrătorilor din cadrul organelor locale ale puterii și administrației de stat. Să facem totul pentru a ri

dica rolul și răspunderea consiliilor 
populare in organizarea și conducerea 
activității economico-sociale pe plan lo
cal, pentru punerea cit mai largă în va
loare a rezervelor și posibilităților exis
tente în fiecare județ, în fiecare oraș și 
comună, pentru a îmbunătăți radical în
treaga activitate a organelor locale de 
stat! Hotărîrea Congresului al Xl-lea.al 
partidului, ca, pînă in 1980, fiecare ju
deț al țării să realizeze o producție de 
cel puțin 10 miliarde lei, să constituie 
un obiectiv mobilizator pentru toți oa
menii muncii din județele respective ! 
Faceți totul pentru a imprima în întrea
ga activitate a consiliilor populare un 
spirit de muncă dinamic și eficient, pen
tru creșterea inițiativei și răspunderii tu
turor organelor locale de stat !

Congresul cheamă consiliile populare 
să-și sporească contribuția la soluționa
rea tuturor problemelor de care depind 
înfăptuirea programelor de dezvoltare a 
localităților, realizarea investițiilor, asi
gurarea unor condiții cit mai bune de 
muncă și de viață pentru toți cetățenii ! 
Acționați ferm pentru aplicarea riguroa-

Oameni ai muncii de la orașe și sate!

Deputați ai consiliilor populare județene, municipale, 

orășenești și comunale!Congresul nostru își însușește în unanimitate propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la constituirea unui organism cu activitate permanentă, alcătuit din deputați — membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene, care să aibă rolul unui 

tuirea acțiunilor de împădurire, de între
ținere, conservare și dezvoltare a fondu
lui forestier!

populare județene,
și comunale! 
administrației de stat!

să a legilor țării, pentru întărirea lega
lității, pentru introducerea unui spirit 
de înaltă disciplină și responsabilitate in 
intreaga muncă a consiliilor populare, 
in toate sectoarele de activitate ! întă
riți continuu legătura cu masele de cetă
țeni, antrenindu-i activ Ia înfăptuirea 
politicii partidului și statului ! Asigurați 
o largă participare cetățenească la dez
baterea problemelor și luarea hotărîri- 
lor, astfel ca fiecare decizie să fie ro
dul gindirii și experienței colective a oa
menilor muncii ! Eliminați orice mani
festări de birocratism, formalism și ru
tină din munca voastră, asigurați maxi
mum de solicitudine și operativitate în 
rezolvarea cerințelor cetățenilor ! Exer- 
citați-vă în mod permanent mandatul în
credințat, desfășurați o activitate neobo
sită pentru rezolvarea problemelor de 
interes general ridicate de cetățenii care 
v-au încredințat acest mandat !

Acționați cu fermitate pentru întări
rea spiritului gospodăresc al organelor 
locale ale. puterii și administrației de 
stat în soluționarea multiplelor proble
me — curente și de perspectivă — ale 
vieții economico-sociale a județelor, ora
șelor și comunelor, a problemelor gene
rale ale dezvoltării societății noastre, 
pentru a asigura sporirea avuției națio
nale, întărirea proprietății socialiste, ca
lea sigură a satisfacerii tot mai depline 
a cerințelor de viață materiale și spiri
tuale ale tuturor oamenilor muncii !

adevărat parlament al organelor locale ale puterii și administrației de stat — și își exprimă convingerea că un asemenea organism va putea aduce o contribuție importantă la elaborarea democratică și fundamentarea științifică, realistă a planurilor și obiectivelor dezvoltării econo

mico-sociale a tuturor localităților și a întregii țări.Dispunem de cadrul organizatoric corespunzător pentru unirea și orientarea efortului întregului popor, pentru participarea organizată și conștientă a maselor la opera de edificare socialistă.
Să acționăm cu toată perseverența și 

energia pentru buna funcționare a aces
tui cadru, pentru folosirea deplină a con
dițiilor și posibilităților create !

Cetățeni ai Republicii Socialiste România!Animate de răspunderea pe care o au față de destinele poporului român, față de cauza socialismului și păcii îrt lume, partidul și statul nostru militează cu toată fermitatea pentru promovarea unei politici active de pace și colaborare internațională, pentru consolidarea cursului destinderii, pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane.
Tovarăși și tovarășe!

Oameni ai muncii de la orașe și sate! 

Deputați ai consiliilor populare!
Congresul nostru cheamă consiliile 

populare, deputății, pe toți oamenii mun
cii ca in strinsă unitate — români, ma
ghiari. germani și de alte naționalități, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici — 
să-și manifeste prin fapte atașamentul 
și răspunderea față de cauza construc
ției socialiste, a înfloririi patriei ! Bună
starea fiecărui om al muncii este strîns 
legată de creșterea avuției generale a 
întregului popor, destinul fiecăruia din
tre noi este strîns legat de destinul na
țiunii noastre socialiste. Stă în puterea 
noastră să asigurăm realizarea cu suc
ces a tuturor prevederilor noului cinci
nal, să înscriem în această etapă în care 
am intrat o nouă și glorioasă pagină a 
înfloririi multilaterale a României so
cialiste !

Important în momentul de față este 
să trecem Ia organizarea exemplară a 
întregii activități pentru traducerea în 
practică a hotărîrilor adoptate, pentru 
unirea eforturilor tuturor cetățenilor 
într-o direcție unică — aceea a îndepli
nirii Programului partidului, a sarcinilor 
și obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xl-lea.

De la tribuna congresului nostru, se
cretarul general al partidului și președin-

Faceți ca toate organismele democra
ției noastre să capete un conținut tot 
mai profund, să funcționeze cit mai ar
monios și eficient, să devină adevărate 
tribune de dezbatere democratică și so
luționare de către mase a problemelor 
care privesc organizarea activității în 
întreprinderi și instituții, în unitățile te
ritorial administrative !

Să facem totul pentru a sprijini, 
prin întreaga noastră activitate, a- 
ceastă politică, să asigurăm ca patria 
noastră socialistă să se afirme tot mai 
puternic ca un detașament activ al luptei 
mondiale pentru progres și securitate, 
pentru o nouă ordine economică și poli
tică internațională, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte, a pă
cii și colaborării !

tele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a adresat con
siliilor populare, deputaților, întregului 
popor chemarea de a nu precupeți ni
mic pentru îndeplinirea cu succes a pla
nurilor de stat, a Programului partidu
lui. pentru a face ca toate județele, toa
te localitățile țării să înflorească tot mai 
puternic, să se bucure din plin de bine
facerile civilizației socialiste pe care o 
edificăm în România. Să răspundem cu 
tot entuziasmul și cu toată priceperea 
noastră acestei vibrante chemări ! Strîns 
uniți in jurul partidului, al secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însuflețiți de cele mai pro
funde sentimente patriotice să dăm via
ță, prin munca noastră, istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al Xl-lea, lumi
noaselor prevederi înscrise în Progra
mul partidului, să înălțăm tot mai min- 
dru și strălucitor mărețul edificiu al so
cialismului în România, să facem ca pa
tria noastră scumpă să devină tot mai 
îmbelșugată și prosperă, să ocupe un loc 
demn în rindul națiunilor lumii, afir- 
mîndu-se ca un detașament activ al 
luptei mondiale pentru socialism, pen
tru colaborare și pace.



Moment important
în dezvoltarea colaborării••

intre tarile balcanice

„Scînteia tineretului“
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Inscriindu-se ca un important 
eveniment al actualității politice 
și economice internaționale, re
uniunea de Ia Atena, consacrată 
dezvoltării cooperării in Balcani, 
a constituit, prin rezultatele sale, 
un succes al cauzei înțelegerii, 
colaborării și bunei vecinătăți în 
Peninsula Balcanică și pe conti
nentul nostru.

Exprimind satisfacția pentru 
pașii pozitivi înregistrați, apre
ciind noile premise favorabile 
deschise intensificării conlucrării 
prietenești in zona noastră geo
grafică, România socialistă con
sideră recenta Conferință bal
canică ca un început bun. un 
pas înainte pe drumul extin
derii colaborării multilaterale, în 
interesul reciproc, al păcii și în
țelegerii în Europa, în lume. în 
timpul desfășurării intilnirii din 
capitala Greciei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Expunerea 
prezentată la congresul consili
ilor populare, aprecia acest eve
niment drept un moment im
portant în evoluția relațiilor în
tre statele balcanice. „Transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii și colaborării, lipsită de 
arme nucleare — sublinia pre
ședintele României — corespun
de nu numai popoarelor din a- 
ceastă regiune geografică, ci 
cauzei păcii și colaborării în 
Europa și în întreaga lume“. 
Este binecunoscută activitatea 
intensă, inițiativele, receptivita
tea tării noastre fată de ideea 
organizării unor asemenea re
uniuni. România. în spiritul po
liticii sale externe — principiale 
și constructive — a manifestat 
statornic interes pentru dezvol
tarea raporturilor de prietenie, 
colaborare și bună vecinătate 
cu toate statele balcanice. Așa 
cum sublinia la Atena șeful de
legației române, astfel de con
ferințe, ca cea organizată la pro
punerea premierului grec Kara- 
manlis, trebuie să contribuie Ia 
identificarea unor noi căi și mij
loace unanim acceptabile, care 
să conducă Ia creșterea colabo
rării, Ia adîncirea înțelegerii din 
zonă.

Departe de a urmări obiective 
îndreptate împotriva cuiva, de a 
dăuna vreunei țări sau grupuri 
de țări, cooperarea pe plan re
gional, în spiritul Actului final 
semnat la Helsinki, constituie o 
contribuție remarcabilă la conso-

lidarea procesului de destindere 
pe continent, la sporirea încre
derii. Este o realitate de necon
testat că, pe deasupra deosebi
rilor de orinduire socială, a a- 
partenenței Ia blocuri militare 
opuse, sau a neapartenenței la 
grupări militare, a unor expe
riențe dureroase din trecut — 
care a atras acestei regiuni re- 
numele de „butoiul cu plubere“ 
al Europei — vecinătatea, sta
diul de dezvoltare pe care a- 
ceste state l-au atins, convie
țuirea de secole, au creat și 
creează condiții obiective, intere
se comune, în vederea aprofun
dării și extinderii colaborării 
multilaterale in Peninsula Bal
canică. Organizarea, pentru pri
ma oară in anii postbelici, a 
unei astfel de reuniuni inter- 
balcanice se înscrie in cadrul 
climatului nou, al cursului în
noitor care a cuprins această 
parte a lumii în ultimii ani, un 
rol deosebit avindu-1 în această 
privință Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. 
După cum rezultă din aprecie
rile observatorilor, reuniunea 
balcanică s-a dovedit a fi o pri
mă concretizare, a ideilor cu
prinse în Actul final al Confe
rinței general-europene, o ex
presie a dorinței statelor parti
cipante de a întări prietenia și 
colaborarea, confirmîndu-se 
astfel, încă o dată, interdepen
dența obiectivelor majore ale 
cooperării și securității din Bal
cani cu 
Europă.

Spiritul 
racterizat 
diversitatea propunerilor au evi
dențiat interesul și dorința de a 
extinde cooperarea, pornind de 
Ia largile posibilități oferite de 
vecinătatea teritorială, cit și de 
la preocupările apropiate pe pla
nul dezvoltării economice, teh
nice și științifice. De-a lungul 
reuniunii, în ședințele plenare 
sau la nivelul experților, așa cum 
reiese și din comunicatul co
mun, s-a relevat posibilitatea 
fructificării a zeci și zeci de pro
iecte comune, în domenii cum 
sînt energia, comerțul, agricul
tura, transporturile și telecomu
nicațiile, prospectarea și pune
rea în valoare a unor bogății na
turale, crearea de societăți mix
te de producție și comercializa
re, cooperarea în transporturile

cele din întreaga

de lucru care a ca- 
inlilnirea, dezbaterile.

terestre, fluviale și maritime, 
împreună cu celelalte |ări, Româ
nia și-a adus un aport efectiv, 
atit Ia avansarea unei sfere cit 
mai largi de propuneri, cit și la 
definirea unor puncte de vede
re — general acceptabile de că
tre participanți.

Dincolo de dimensiunile pași
lor pozitivi înregistrați, de inte
resul politic exprimat de țările 
participante in vederea promo
vării climatului de destindere și 
pace, a fost evidențiată, ca un 
aspect deosebit, afirmarea ideii 
de continuitate. In acest sens, 
s-a luat in considerare și a fost 
menționată în comunicatul co
mun convocarea unei noi intîl- 
niri; cea de Ia Atena, fiind es
timată ca o primă etapă a unui 
proces amplu și complex menit 
a ridica pe trepte noi conlucra
rea rodnică, reciproc avantajoa
să intre țările noastre.

Conferința a confirmat incă o 
dată că atunci cind dezbaterile 
au loc pe baze constructive, în 
condițiile respectului reciproc, 
ale egalității în drepturi, al re
ceptivității față de pozițiile fie
căruia este posibil să se dobin- 
dească rezultate favorabile, în
trunind adeziunea tuturor părți
lor. Un rol pozitiv l-a avut, in 
această direcție, înțelegerea la 
care au ajuns participanții ca 
reuniunea de Ia Atena, alte re
uniuni viitoare balcanice, să se 
desfășoare pe baza regulilor de 
procedură democratice — este 
vorba de participarea Ia nego
cieri in condiții de egalitate de
plină, de adoptarea hotăririlor 
prin consens, de asigurarea par
ticipării tuturor delegațiilor la 
toate activitățile, de conducerea 
lucrărilor pe baza principiului 
rotației — reguli consacrate de 
Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa.

Opinia publică din România, 
salutind cu căldură rezultatele 
pozitive ale recentei conferințe 
de la Atena își exprimă convin
gerea că prin eforturile tuturor 
aceste rezultate se vor dezvolta 
și își vor găsi întruchiparea în 
proiecte concrete de colaborare, 
care în final vor contribui la ri
dicarea pe noi trepte de progres 
general a țărilor din regiune, la 
întărirea destinderii, conlucrării 
fructuoase in Europa și in în
treaga lume.

IOAN TIMOFTE

România a fost primită
ca membru

al „Grupului celor 77"
România a fost primită, în unanimitate, ca membru al „Grupu

lui celor 77“. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței plenare 
de simbătă după-amiază a celei de-a treia reuniuni la nivel mi
nisterial a „Grupului celor 77“ de la Manila.

Luînd cuvîntul, conducătorul 
delegației române, tovarășul 
Nicolae M. Nicolae. ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, a ex
primat satisfacția deosebită a 
guvernului român față de deci
zia „Grupului 
primi România 
grupului.

Vorbitorul a 
miri delegațiilor prezente la 
reuniunea de la Manila pentru 
sprijinul acordat, în mod deose
bit delegațiilor latino-americane 
și guvernelor pe care le repre
zintă, pentru solicitudinea ma
nifestată de ele cu privire la 
cererea României de a participa, 
alături de ele, în cadrul grupu
lui latino-american, la activita
tea „Grupului celor 77“.

Decizia adoptată, a spus vor
bitorul, are o semnificație deo
sebită, reprezentînd consacrarea 
fericită a cooperării existente 
de-a lungul anilor între Româ
nia și „Grupul celor 77“. Româ
nia este strîns legată de alte 
țări în curs de dezvoltare prin

celor 77“ de a 
ca membru al
adresat multu-

aspirațiile comune pentru pro
gres și prosperitate, prin hotă- 
rirea de a acționa ferm în ve
derea lichidării vechii politici 
imperialiste, bazată pe inechita
te, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Vă asigurăm — a spus vorbi
torul în încheiere — că România 
va constitui, in cadrul „Grupu
lui celor 77“, un factor activ și 
constructiv, că își va aduce în
treaga sa contribuție la întărirea 
rolului și forței grupului nostru.

Numeroși delegati au salutat 
călduros delegația română, dînd 
expresie înaltei stime de care se 
bucură pe plan internațional po
litica externă a României socia
liste, strălucit promovată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
de sprijinire a aspirațiilor de 
pace și progres ale popoarelor 
din țările în curs de dezvoltare, 
activitatea sa fermă în vederea 
instaurării unei noi ordini eco
nomice și politice internațio
nale. solidaritatea sa militantă 
cu țările în curs de dezvoltare 
în lupta pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

TINERETUL LUMII

Tinerii sub 20 de ani 
afectați cel mai pu

ternic de șomaj

sub 20 de ani 
reprezinte grupul 
puternic afectat 

în Statele Uni«

• Tinerii 
continuă să 
cel mai 
de șomaj 
te. In acest sens, se mențio
nează că, in luna ianuarie, 
din rîndul tinerilor sub 20 de 
ani rata șomajului a 
19,9 la sută.

După cum apreciază 
lierii economici ai

atins
consi- 
Casei 

Albe, rata șomajului urmea
ză să fie în medie în 1976, 
pe ansamblul tării, de 7,7 la 
sută.

Criza de guvern 
din Italia

Abținerea anunțată de către 
partidele socialist și republi
can, ca și sprijinul oferit de 
socialist-democratici n-au fost 
considerate suficiente de Parti
dul Democrat-Creștin pentru 
formarea unui cabinet mono- 
color democrat-Creștin. La ca
pătul unei reuniuni, în care 
s-au făcut auzite numeroase 
puncte de vedere contrarii în 
ce privește obiectivul de for
mare a unui guvern monocolor, 
Direcțiunea P.D.C. a cerut pre
mierului desemnat, Aldo Moro. 
și delegației partidului să ac
ționeze. pentru asigurarea unei 
majorități mai solide în jurul 
acestei formule de guvern.

în aceste condiții, Aldo Moro 
a început o nouă rilndă de con
vorbiri, întîlnind pe rînd dele
gațiile partidelor socialist, re
publican și socialist-democra
tic. La încheierea întîlnirii de
legației P.S.I. cu premierul de
semnat, secretarul general ala- 
cestui partid, Francesco de 
Martino, a declarat ziariștilor : 
..Am reconfirmat premierului 
desemnat că. dacă am hotărit 
să ne abținem cu ocazia votu
lui de învestitură a guvernului, 
nu am făcut-o, desigur, pentru 
a-1 pune în criză mai înainte 
ca acesta să poată propune și 
aproba măsuri economice care 
sint necesare și urgente". La 
rîndul lor. republicanii au con
firmat, în cadrul unei confe
rințe de presă organizate de 
președintele P.R.I.. Ugo la 
■Malta, că nu sint dispuși să o- 
fere noului guvern mai mult 
decît abținerea.

CONFERINȚA MINIȘTRILOR 
EDUCAȚIEI DIN ȚĂRILE AFRICII

In cadrul Conferinței miniș
trilor pentru problemele educa
ției din țările Africii, desfășu
rată la Lagos, capitala Nigeriei, 
numeroși partiicipanți au subli
niat necesitatea organizării în- 
vățămîntului pornind de la va
lorile tradiționale ale culturii 
africane. în intervenția sa di
rectorul general al U.N.E.S.C.O., 
Amadou Mahtar M’Bow, a ară
tat, de asemenea, că utilizarea 
limbilor africane în procesul de 
învătămînt reprezintă o condiție 
primordială pentru valorificarea 
moștenirii cultural-istorice a po
poarelor Africii.

încheierea lucrărilor Congresului
Partidului Comunist Francez

Duminică au luat sfirșit la 
Paris lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al Partidului 
Comunist Francez.

Participantii la'congres au a- 
doptat în unanimitate raportul 
Comitetului Central, prezentat 
de Georges Marchais, secretar 
general al P.C.F., rezoluția in
titulată : „Ce vor comuniștii 
pentru Franța“, precum și un 
apel privind întărirea forței și 
influentei partidului în rîndurile 
maselor populare din Franța.

Congresul a ales noul Comi
tet Central, compus din 121 de 
membri. La rîndul său. Comi
tetul Central. întrunit în sesiu
ne plenară, a ales membrii Bi
roului Politic și ai Secretariatu
lui P.C.F. în funcția de secretar 
general a fost reales în unani
mitate tovarășul Georges Mar
chais, iar în funcția de secretari 
tovarășii : Paul Laurent, Roland 
Leroy, Rene Piquet, Gaston 
Plissonnier, Jean Colpin 
Charles Fittermann.

Rezoluția intitulată „Ce 
comuniștii pentru Franța“ 
sează sarcinile principale și di
recțiile de activitate ale P.C.F. 
După ce face o amplă analiză 
a situației economice și politi- 
co-sociale din Franța, documen
tul adoptat la al XXII-lea Con
gres al P.C.F. subliniază nece
sitatea unor profunde transfor
mări care să deschidă calea spre 
o Franță democratică, socialistă. 
Arătînd că partidul comuniști
lor luptă și va lupta cu întreaga 
sa energie pentru păstrarea in
dependenței șl suveranității na
ționale, documentul relevă ro
lul de avangardă al clasei mun
citoare, condusă de partidul co
munist, în înfăptuirea unor 
profunde transformări economi
ce și sociale. De asemenea, el 
insistă asupra forței pe care o 
reprezintă alianța în jurul pro
gramului comun de guvernămînt 
al celor trei grupări ale opozi
ției : comuniștii, . socialiștii și 
radicalii de stingă, și lansează 
un apel la toți democrații și pa- 
trioții pentru realizarea unei u- 
niuni a poporului francez în 
lupta pentru progres, democra
ție și socialism. Totodată, docu
mentul reafirmă solidaritatea 
internaționalistă a Partidului 
Comunist Francez cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
mișcările de eliberare națională 
și democratice din întreaga 
lume.

La lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.F. a 
participat o delegație a Partidu
lui Comunist Român, formată 
din tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Vâsile Șandru, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

•Și

vor 
tra-

Reuniunea pregătitoare pentru 
crearea Fondului Internațional

de Dezvoltare Agricolă
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

La Roma s-au încheiat 
lucrările reuniunii pre
gătitoare pentru crea
rea Fondului Interna
țional de Dezvoltare A- 
gricolă (F.I.D.A.), ca nouă 
instituție specializată a 
Organizației Națiunilor 
Unite.

După cum este știut, proble
ma creării acestui fond a for
mat obiectul uneia din cele 
mai importante rezoluții adop
tate de către Conferința Mon
dială a Alimentației și. ulterior, 
de sesiunea a 29-a a Adunării

Acțiuni revendicative 
in Spania

noi 
de-

In Spania au Inc 
acțiuni greviste și 
monstrații ale oamenilor 
muncii, care
îmbunătățirea condițiilor 
de viață și

revendică

de muncă.
la Valladolid, 
de muncitori,

Astfel, simbătă, 
aproximativ 1 000 
în majoritate de la uzinele 
„Fasa-Renault“, au manifestat

■■In

CUBA - Aspect din portul comercial al Havanei

• pe scurt • pe scurt ♦ pe scurt •

• AMBASADORUL BRITA
NIC LA REYKJAVIK a fost 
autorizat să informeze guvernul 
islandez că Marea Britanie este 
gata să reia tratativele pentru 
soluționarea conflictului cu Is
landa in problema pescuitului, a 
declarai! ministrul de externe 
englez, James Callaghan. Tot
odată, Callaghan a adăugat că 
Marea Britanie respectă toate 
zonele de conservare a resurse
lor piscicole islandeze notificate 
oficial, că reduce numărul trau- 
lelor care pescuiesc în apele is
landeze, precum și cantitatea 
de pește recoltat în această re
giune.

» AGENȚIA P.A.R.S INFOR
MEAZĂ că primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, 
a procedat la o remaniere a gu
vernului. Manucher Tasiimi a 
fost numit în funcția de minis
tru al comerțului in locul lui 
Fereidun Mahdavi, care a deve
nit ministru de stat. Totodată, 
ministerele sănătății și cel pen
tru problemele sociale au fost 
contopite, portofoliul fiind în
credințat lui Shieikhol Eslam- 
zadeh.

DEMISIA GUVERNULUI 
IORDANIAN

• PRIMUL MINISTRU ior
danian, Zeid Rifai, a anunțat, 
duminică, demisia cabinetului 
său, intervenită, conform pre
vederilor constituționale. în 
urma dizolvării parlamentului.

Regele Hussein l-a insărcina,t 
imediat pe Zeid Rifai cu for^ 
marea unui nou guvern, pe ter
men de doi ani.

• PREȘEDINTELE EGIPTU
LUI, Anwar El Sadat, s-a întii- 
nit cu secretarul general al Or
ganizației Unității Africane, 
IVilliam Eteki Mboumoua, aflat 
în vizită la Cairo. Cu acest pri
lej, a fost examinată o serie de 
probleme ce privesc continen
tul african și relațiile dintre ță
rile arabe și cele africane.

POPULAȚIA BELGRADULUI
• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 

Direcția de statistică a . capitalei 
Iugoslaviei, Belgradul avea, la 
sfîrșitul anului 1975, o populație 
de 1 319 000 locuitori.

» GUVERNUL PORTUGHEZ 
se pronunță În favoarea începerii 
de urgență a unei runde de con
vorbiri la nivel înalt cu guver
nul Mozambicului „în vederea 
definirii în mod clar a reguli
lor care trebuie să guverneze 
pe viitor relațiile de cooperare 
dintre Portugalia și Mozambic“, 
se spune într-o notă dată publi
cității la sfirșitul unei reuniuni 
a Consiliului de Miniștri.

„Republica Populară Mozam
bic este una din țările cu care 
noi trebuie să avem relații fră
țești“, a declarat, în intervenția 
sa, ministrul de externe portu
ghez. Melo Antunes.

• MINISTRUL PORTUGHEZ 
al cooperării, însărcinat cu rela
țiile cu fostele colonii, Vitor 
Crespo, 
interviu 
„Expresso“, 
politice angoleze capabile 
realizeze unitatea țării și 
asigure o adevărată independen
ță națională sint cele pe care le 
reprezintă M.P.L.A.“.

în context, Vitor Grespo s-a 
pronunțat in favoarea recunoaș
terii de către Portugalia a gu
vernului Republicii Populare 
Angola.

a
fostele colonii, Vitor 

declarat, într-un 
acordat publicației 

că „singurele forțe 
să 

să-i

Printre artiștii amatori; 21,45 Mu
zeul Storck: 21,55 Muzică ușoară.

llini 9 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală; 16,30 Emisiune 
în limba maghiară; 19,00 Contem
poranele noastre; 19,20 1 001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 Coloc
vii contemporane; 20,30 Interpre
tul preferat. Ana Petria; 20,40 In 
reluare la cererea telespectatori
lor. Descîntec cu... cîntec. Anchetă 
T; 21,20 Roman foileton. Forsyte 
Saga. Episodul VII; 22,10 24 de 
ore.

ZILE FIERBINȚI : Scala (orele 
10; 12,15 (La ora 20 spectacol de 
gală cu filmul SINGURĂTATEA

TRANDAFIRUL ALB : Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

CASCADORUL : Lumina (orele 
; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
SFÎRȘITUL VACANTEI : Tim- 
uri Noi (orele 9; 11,15; 13.30; 

15,45; 18; 20).
RESPIRAȚIE LIBERĂ : Central 

(orele 9.15: 11.30: 13,45; 16; 18; 20); 
Alta (orele 13.30: 15,30; 17.45: 20).

PATIMA : Victoria (orele 9,15;

CIRCUL : Doina (orele 11,15; 13; 
14.45; 16,30; 18,15; 20,30); Cotroceni 
(orele 10; 12; 14: 16; 18; 20).

VÎNĂTORII DE INCENDII : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

J. D. CAHILL : Grivița (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

CURSA : Pacea (orele 16; 18;

PROGRAMUL H

17,00 Telex; 17,05 Recital de o- 
peră. Nicola Nicolov; 17,30 Film 
artistic.
Intîlnire
1001 de 
20,00 Film serial pentru copii. Dak- 
tarl (reluare); 20,25 Biblioteca
pentru toți; 21,20 Telex; 21,25

19,00 
madrigalul; 19,20 
19,30 Telejurnal;

Sarea pămintulul;
cu...
seri

• ALTE PATRU PERSOANE 
și-au pierdut viața simbătă în 
irlanda de Nord ca urmare a 
atentatelor puse la cale de ele
mente extremiste din această 
provincie britanică. La Cooks- 
town, în vestul Ulsterului, ex
plozia unei încărcături disimu
late într-un autoturism a pro
vocat moartea a două persoane. 
Celelalte două victime au fost 
înregistrate la Bclfast și, res
pectiv, la Portadown.

• PESTE 270 DE BĂNCI A- 
MERICANE care dețin împre
ună, 42 la sută din totalul con
turilor bancare din tară, figu
rează pe lista instituțiilor ame
ricane de credit care „au pro
bleme“ — au relevat dezbaterile 
ce au avut loc în cadrul unei 
subcomisii senatoriale. Șapte

Vremea

dintre acestea, cu un total
1,35 miliarde dolari în conturi 
bancare, sint amenințate de 
crah.

INUNDAȚII IN BRAZILIA
» PUTERNICELE PLOI TO

RENȚIALE care au provocat în 
ultimele zile mari inundații în 
împrejurimile metropolei brazi
liene Sao Paulo, s-au soldat, 
potrivit informațiilor furnizate 
<le politia locală, cu importante 
pagube materiale și cu pierde
rea a cei puțin șase vieți ome
nești. Pînă în prezent, autorită
țile nu au putut determina cu 
precizie numărul celor rămași 
fără adăpost. Cu citeva zile in 
urmă, în orășelul Cubatao, din 
apropiere de Sao Paulo. 18 000 
persoane au rămas fără locuințe.

in Europa
Pentru prima dată în ultimii 

ani, în noaptea de simbătă spre 
duminică în capitala Greciei s-a 
așternut zăpada.

Stratul de zăpadă de pe Acro
pole a stîrnit bucuria copiilor și 
entuziasmul vizitatorilor, puțin 
obișnuiți cu un asemenea spec
tacol. în numeroase regiuni ale 
Greciei, în special în nord, vio
lente furtuni de zăpadă au pro
vocat perturbări în circulație. 
După cum au anunțat autorită
țile, echipe de salvare au fost 
trimise să deblocheze cîteva sate 
și orășele, spre care accesul a 
fost îngreunat.

Plecarea navelor din porturi 
a fost interzisă, iar mai multe 
zboruri de pe aeroportul din 
Atena au fost amînate.

Valurile succesive de frig 
cane s-au abătut asupra Turciei, 
de la începutul lunii ianuarie,

au provocat moartea a 66 de 
persoane.

Simbătă, nouă pasageri și-au 
pierdut viața, iar alti opt au 
fost răniți în timpul uniui acci
dent de autobuz datorat poleiu
lui» în Anatolia centrală. în 
provincia Ko.ea.eli, la nord-vest 
de Ankara, unde temperaturile 
au atins minus 27 grade Celsius, 
două persoane au murit 
cauza gerului.

Zece provincii răsăritene 
afectate in prezent de un 
val de frig, care a provocat se
rioase perturbări în aprovizio
narea cu apă potabilă, 
mea stratului de zăpadă 
în unele sate un metru» 
sectoarele montane trei
Mai multe sute de vehicule au 
fost blocate pe șosele, iar circa 
4 000 de căi rutiere secundare 
au devenit impracticabile.

din

sint 
nou

Grosi- 
atinge 
iar în 
metri.

♦ pe scurt • pe scurt • pe scurt •

15,45; 18; 20); Moșilor (orele 15,30; 
18; 20).

COMANDANTUL BATERIEI DE 
"COASTĂ,
BONDUL :

MARELE•
■9,30; 12,30;

CUIBUL :
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

COLȚ ALB : Cosmos (orele 15,30;

DOAMNA ȘI VAGA- 
Crîngași (orele 16). 
GATSBY : Volga (orele 
15,45; 19).

Floreasca (orele 9 ;

Popular (orele 15,30:FLORILOR): Feroviar (orele 9: 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30): Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Flamura (ora 18 spectacol de gală) 
— ora 20.

UN CINTEC PE BRODWAY : 
Sala Palatului r- orele 17,15; 20,15; 
Luceafărul (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20); Capitol (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20); Modern (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20).

11.30; 13,45: 16; 18.15: 20,30) ; Giu- 
lești (orele 10; 15,30; 17,45; 20);
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Patria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45); București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16; 18,30; 20,45); Favorit 
(orele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
20.30); Melodia (orele 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,30).

ALARMĂ ÎN DELTĂ : Unirea 
(orele 16; 18; 20).

20.15) . '
PIRAȚII DIN METROU : Dacia 

(orele 9; 11;15; 13.30: 15.45; 18;
20.15) . ..

NE VQM ÎNTOARCE CÎND AZA- 
LEELE VOR ÎNFLORI : Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20). - 4 ' \

CERCUL MAGIC : Ferentari (0- 
rele 15,30; 18; 20,15); Vitan (orele 
15,30; 18; 20).

EVADATUL : Bucegt (orele

18; 20,15). 
VRĂJITOR : 
18).
VĂZUT DE

Viitorul

Munca

SUS :

20.15); Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20,15).

LOTTE LA WEIMAR :
(orele 15.30;

AMORUL
. (orele 15,45;

ORAȘUL
Munca (orele 20).

ACEST FEL DE DRAGOSTE : 
Tomis (orele »; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

Rahova

pe străzi, în sprijinul revendi
cărilor lor privind îmbunătăți
rea condițiilor de viață. După 
cum informează agenția France 
Presse, împotriva demonstran
ților au fost trimise forțe de po
litie spre a-i dispersa. S-au pro
dus incidente ; nouă demon
stranți au fost arestați.

Pe de altă parte, agenția Reu- 
ter relevă că la Madrid politia 
a arestat 60 de muncitori con
cediat! de filiala spaniolă a 
companiei multinaționale „Uni- 
lever“ oare au participat la o 
acțiune de protest.

în orașul Estella, unde conti
nuă greva celor 500 de lucrători 
de la firma „Salvat“, a avut loc 
o manifestație a soțiilor și co
piilor greviștilor. Toți salariat» 
din acest oraș au răspuns sim
bătă la o acțiune de susținere 
financiară a greviștilor de la 
..Salvat“ care și-au început ac
țiunea la 16 ianuarie.

Generale a O.N.U. Participanțil 
la Conferința Mondială a Ali
mentației au fost unanimi in a 
sublinia necesitatea creșterii in
vestițiilor destinate finanțării 
proiectelor de dezvoltare agri
colă, în general, și în special in 
țările în curs de dezvoltare.

Reuniunea pregătitoare la 
care au participat delegații din 
73 de țări ale lumii a definit, 
printre altele, proiectul de acord 
privind instituirea F.I.D.A., ca 
și proiectul de statut al fondu
lui. Potrivit recomandărilor A- 
dunării 
F.I.D.A. 
uni fond 
dolari.

Luînd 
uniunii pregătitoare, 
tantul României, Pompiliu Ce- 
lan, a evidențiat poziția favora
bilă a tării noastre față de con
stituirea fondului ca mijloc de 
finanțare a proiectelor de dez
voltare a agriculturii și produc
ției alimentare în țările în curs 
de dezvoltare. în concepția 
României» F.I.D.A. va trebui să 
fie o organizație deschisă care 
să respecte pe deplin principiul 
universalității, astfel, incit fie
care tară interesată să poată de
veni membră a acestuia fără 
nici un fel de restricții. Repre
zentantul român a subliniat ne
cesitatea introducerii în statut 
a unor prevederi cu privire la 
atributele suverane ale statelor, 
la respectarea cu strictețe a 
principiului reprezentării geo
grafice echitabile și al rotației 
în organele F.I.D.A.

Fondul Internațional de Dez
voltare Agricolă urmează să-și 
înceapă activitatea după re
uniunea ministerială a țărilor 
participante, ce va avea loc în 
luna mai și în cadrul căreia va 
fi aprobat proiectul de consti
tuire a F.I.D.A.

Generale a O.N.U., 
ar urma să dispună de 
inițial de 1,25 miliarde

cuvîntul în cadrul re- 
reprezen-

Noi cutremure
Noi cutremure de pătaînt, de 

intensități variate, continuă să 
..druncine mult încercatul sol al 
Guatcmalci. Numai in 24 de ore 
s-au înregistrat, potrivit datelor 
Oficiului meteorologic, 113 seis
me. oel mai puternic fiind de 
gradul 5,5 pe scara Mercalli. 
Fiecare din acestea provoacă 
moartea a altor cîteva zeci de 
persoane astfel incit se apre
ciază că numărul celor care 
și-au pierdut viața in Guate
mala depășește 8 000.

Drumuri distruse, poduri pră
bușite. masive alunecări de te
ren, întinse regiuni rurale com
plet devastate — iată o schiță 
sumară a imenselor pagube ma
teriale produse de șirul neîn
trerupt de seisme. Două sate si
tuate in apropierea capitalei. 
Mixco și San Lucas — sînt com
plet distruse. Zona de oentru a 
tării este, de asemenea, grav a- 
fectată, mii de guatemalezi râ-

în Guatemala
mînînd aici fără adăpost și fără 
mijloace de subzistență.

în capitală, ultimele edificii 
importante rămase în picioare 
au fost grav avariate de noul 
val de seisme. Aeroportul, unul 
din cele mai mari din 
America Latină, nu mai poate 
fi utilizat. La ora actua
lă, scrie agenția France Presse. 
nu s-e știe încă dacă el va mai 
putea fi reparat. Spitalul gene
ral, una din cele mai mari in
stituții medicale din oraș a fost 
și el evacuat, astfel incit un nu
măr important de răniți și bol
navi au fost instalați în, parcuri.

O singură activitate industria
lă se mai desfășoară, în pre
zent în Guatemala : fabricarea 
pîinii. Posesorii instalațiilor 
care nu au fost grav avariate 
au primit din partea guvernului 
ordinul de a lucra intens, pen
tru a face față cerințelor ali
mentare ale populației.

Părerea unor specialiști în legăturăe
cu valul seismologie

Specialiștii Servi
ciului național de in
formații asupra cu
tremurelor de ia 
Boulder (Colorado) 
sint de părere că 
seria de mișcări te
lurice care au de
vastat Guatemala, 
începînd de miercuri, 
a fost provocată de 
o alunecare

a platoului
Po-

observatiilor

vest 
nord-american. 
trivit 
preliminare efectua 
te de specialist;, 
platforma continen
tală nord-americană 
s-a deplasat lateral, 
de-a lungul faliei 
Motagua, care tra
versează o parte din 
Guatemala de la est

la vest, pornind din 
Golful Honduras.

Fisura Motagua 
este considerată 
drept un element al 
frontierei naturale 
dintre oele două 
mari părți ale scoar
ței terestre — pla
toul nord-american 
la no-rd și platoul 
Caraibelor la sud.

1

ALASKA : 
18; 20).

DOVEZILE
Progresul (orele 15,30;

KIT ÎN 
(orele 16;

TOATE 
TRIVA :
17,30; 19,30).

Impo

ora 
19,30; Teatrul’ ,,C. I. Nottara“ (Sala 

■ Magheru) : ADIO, CHARLIE — 
ora 19,30; (Sala Studio) : PATRU 
LACRIMI —- ora 19; Teatrul „Ion 
Creangă" : HOȚII DE CEASOR
NICE (Teatrul Fantasio din Con
stanța) : — oreie 17,30 și 20 ; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CER CUVÎNTUL LA DIVERSE — 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : SPECTACOL DE CIN- 
TECE ȘI DANSURI — orele 16 șl 
19,30.

Opera Română : SEARĂ 
ClNTECE de MIHAI JORA — 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
LITARUL FANFARON — I

I

» ICOPHONUL VORBEȘTE. Specialiștii laboratoarelor de acus
tica și mecanică de la Universitatea din Paris au pus la punct 
un nou tip de aparat: icophonul. Asociat cu un ordinator, 
aparatul este capabil să transforme în cuvinte răspunsurile 
și întrebările care îi sînt puse. Conectat la anuarul telefonic, 
la birourile de informații de la gări și aeroporturi, icophonul 
poate răspunde la toate întrebările privind adrese, numere de 
telefon sau mersul trenurilor sau al avioanelor, cu condiția 
ca întrebările să nu aibă mai mult de 80 de caractere a CIVI
LIZAȚIE DISTRUSA DE CUTREMUR. Cunoscutul explorator 
subacvatic francez Jacques Cousteau a declarat, simbătă, că 
o civilizație de tip vechi, care ar fi existat pe insula Dia, în 
apropiere de Creta, a dispărut în jurul anului 1500 î.e.n., fiind 
distrusă de un cutremur. Cercetătorul francez, care a lansat 
această ipoteză în urma descoperirii unor vestigii de cera
mică și unor resturi de nave, crede că ar putea fi vorba de 
același cutremur care a provocat distrugeri similare și Insu
lei Thera (Santorini), așezată ceva mai la nord. Pe de altă 
parte, Jacques Cousteau a declarat că speră ca în cursul actua
lelor cercetări să dea de urma legendarei Atlantide, continen
tul dispărut care a fost menționat în lucrările sale de filosoful 
Plato. „Deși descoperirea Atlantidei nu constituie scopul aces
tei cercetări, sînt interesat în legătură cu Atlantida, ca un 
mister și ca un mit; sînt dornic, în mod firesc, să aflu cum 
a putut fi distrusă o veche civilizație" » TIMBRU In VALOARE 
DE 80 ooo DE DOLARI. „Hondurasul negru" — apreciat ca unul 
din cele mai rare timbre din lume — a fost vîndut în S.U A 
pentru aproximativ 80 000 de dolari. Se pare că acest timbru 
este unicul „supraviețuitor" al unei serii de patru vignete emise 
de guvernul Hondurasului în 1925. Cele patru timbre au fost 
emise cu ocazia inaugurării unei linii aeriene între două loca
lități din Honduras » IDENTIFICARE IMPORTANTĂ. Un res
taurator de artă din Bari (Italia) a reușit să identifice un ta
blou aparținînd pictorului flamand Antoine Van Dyck (1599—1641). 
Pe spatele tabloului intitulat „Ecce homo", sub uleiul întins de 
un pictor napolitan din secolul trecut, figurează trei semnă
turi care autentifică lucrarea lui Van Dyck. ca și prețul ei 
originar de 1 500 de ducați » ACUPUNCTURA CONTRA FU
MATULUI. 70 la sută din fumătorii supuși tratamentului cu 
acupunctura la Centrul internațional de acupunctura din Paris 
renunță la fumat — afirmă specialiștii acestui centru. Pen
tru un tratament complet sînt necesare 3—5 ședințe a eîte o 
jumătate de oră fiecare. Pentru a fi mai eficient tratamen
tul, în regiunea din corp, unde sînt implantate acele de oțel, 
este lăsată adesea și o mlcrobilă din oțel, care prelungește 
o anumită perioadă acțiunea acelor salvatoare » TRAFICANȚI 
DE DROGURI. Poliția argentiniană a descoperit o rețea inter
națională de traficanți de droguri, care ar putea fi cea mai 
importantă din America Latină — s-a anunțat oficial la Buenos 
Aires. Au fost arestate șase persoane și au fost confiscate peste 
un milion de fiole de amfetamină. Punctul de dirijare a aces
tei rețele se află în provincia argentiniană Santa Fe. la circa 
550 kilometri nord-est de capitală » VICTIME ALE AUTOMO
BILULUI. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, re
produse de presa daneză, în accidentele de automobil ce se 
produc într-un an în întreaga lume își pierd viața circa 250 000 
de persoane. In țările scandinave, cad victime accidentelor de 
pe drumurile publice, anual 4 000 de persoane, iar alte 75 000 
sînt rănite. Daunele rezultate din accidentele de circulație ce 
au loc în Danemarca se ridică, anual, la un miliard de coroane.

I
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