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Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va face o vizită oficială de prietenie în Iran

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în spiritul relațiilor de prietenie și cordialitate dintre Republica Socialistă România și Iran, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost invitați de către Maiestatea Sa Imperială șahinșahul Aryamehr și Maiestatea Sa Imperială Farah Pahlavi, șahbanu a Iranului, să facă o vizită oficială de prietenie în Iran.

Președintele Republicii Socialiste România și tovarășa Elena Ceaușescu au acceptat cu plăcere invitația, vizita urmînd să aibă loc între 27 noiembrie și 1 decembrie 1975.
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Zi de zi, pentru a realiza producția

Interviul acordat de tovarășul
• •

necesară economiei naționale, exportului

REȘIȚA

0 NOUA REALIZARE 
A TEHNICII ROMÂNEȘTI

Nicolae Ceaușescu
de mașini din

LA NIVELUL MAXIM
AL POTENȚIALULUI PRODUCTIV

9pășirea sistematică a prevederilor planului la producția fizică, precum și la alți indicatori. Iar strădania . lor și a altor colective înseamnă — pentru economia națională — numai în acest an, realizarea peste plan a unor însemnate cantități de câr- . bune, cocS metalurgic, fontă, oțel și laminate, strunguri, alte mașini și utilaje, îngrășăminte chimice, diferite bunuri de consum ș. a. Este de relevat, totodată, că un șir de întreprinderi și-au îndeplinit de pe acum planul pe întregul an. Tocmai asemenea realizări — care o- glindesc rodnicia muncii, desfășurarea unei activități productive bine organizate — trebuie în continuare dezvoltate și consolidate, produeîndu-se peste prevederi cantități tot mai mari de produse absolut necesare economiei naționale și exportului.In același timp. însă, există întreprinderi puțin de înainte de nerealizări altul al Ia alți ductivitatea muncii, cheltuielile de producție ș.a. Este cazul unor întreprinderi din industria constructoare de mașini („Autobuzul“-Bucu- . rești, „Progresul“-Brăila, „Tehno- ton“-Iași ș.a.). din industria chimică (combinatele de îngrășăminte chimice din Slobozia și Valea Călugărească, Combinatul chimic Rm. Vîlcea, întreprinderea de anvelope Florești), din economia forestieră și industria ușoară. Este, desigur, o situație care trebuie înlăturată cu fermitate prin eforturile stăruitoare ale colectivelor din aceste unități, prin sprijinul imediat și eficient al centralelor și ministerelor de resort.Firește, nu punem la îndoială e- xistența unor cauze obiective care au determinat nerealizarea sarcinilor de plan într-o anumită perioadă. Dar nu mai puțin adevărat este faptul că, de multe ori, conducerile unor întreprinderi sau centrale industriale, la adăpostul cauzelor obiective, au cedat ușor în fața unor greutăți de moment, lăsînd să se adauge și alte neajunsuri. Prezenți în aceste zile în întreprinderi, specialiștii din cen-

Calendarul mai numără doar 41 de zile pînă la sfîrșitul anului și al cincinalului. Desigur, am putea prezenta numeroase realizări de prestigiu pe care le-au obținut oamenii muncii în acest an, ca și în întregul cincinal, realizări care a- sigurâ dezvoltarea susținută a industriei noastre socialiste, a întregii economii naționale. Sintetic și expresiv, aceste succese au fost evidențiate recent de general al partidului, Nicolae Ceaușescu : în Directivele Congresului al partidului, planul producției industriale pe ansamblul cincinalului a fost realizat cu cinci luni înainte de termen, iar față de prevederile maxime ale cincinalului — simfitor majorate — planul pe întregul cincinal este înfăptuit cu circa două luni mai devreme.Sînt succese care ne bucură, succese care demonstrează abnegația și hotărîrea cu care clasa noastră muncitoare, toți oamenii muncii, întregul nostru popor acționează pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor de dezvoltare economică a țării stabilite de partid.Evidențiind aceste rezultate bune, trebuie totodată subliniat că, pînă la încheierea calendaristică e- fectivă rile de pînă acum pot și trebuie să Ho ■ ■ nr. 1 ce trebuie dere acum este realizarea integrală a planului pe acest an Ia fiecare sortiment, la toți indicatorii. Pentru aceasta este necesar ca organizațiile de partid să unească Intr-un singur șuvoi energiile tuturor oamenilor muncii, să pună pe deplin în valoare inițiativa și capacitatea lor creatoare, astfel încît în efortul general pentru realizarea planului pe acest an să fie angajate, în egală măsură — în raport eu condițiile tehnice și organizatorice de care dispun — toate unitățile economice.Există numeroase colective — minerii din Valea Jiului, siderurgiștii din Hunedoara și Reșița, constructorii de mașini de la întreprinderile „Strungul“-Arad, „Hidromecanica“- Brașov, chimiștii de la Combinatul din Craiova ș. a. — care și-au făcut 1 un titlu de cinste din a raporta de-

secretând tovarășul raport cu al X-lea

calendaristicăa cincinalului, realiză-îmbogățite. Iar sarcina avută în ve-

care acum, cu mâi o lună și jumătate încheierea anului, au la un sortiment sau producției fizice sau indicatori — export, pro-

trale și ministere, activiștii de partid au datoria de mare răspundere de a sprijin; nemijlocit comitetele oamenilor muncii și organizațiile de partid in soluționarea operativă a problemelor, să urmărească zilnic modul în care se realizează planul de producție și sarcinile de export la principalele produse, luînd măsuri hotărîte și eficiente pentru recuperarea restanțelor — acolo unde ele au apărut — și pentru preîntîmpinarea rămînerilor in urmă în alte întreprinderi.în economia noastră socialistă, disciplina de plan este lege pentru fiecare colectiv de întreprindere. După cum a subliniat conducerea partidului, planul pe acest an se consideră Îndeplinit numai și numai atunci cînd sarcinile la fiecare sortiment din structura sa au fost realizate integral, în concordanță cu contractele economice iate, în cantitățile fizice nivelul de eficientă și prevăzute. Acest lucru bine înțeles de către fiecare muncitor, inginer și tehnician, de către fiecare conducere de întreprindere și centrală. Sint cu totul inadmisibile atitudinile de auto- mulțumire manifestate în unele u- nități la umbra realizării unor indicatori globali. Trebuie să fie puse intens în valoare resursele concrete de perfecționare a activității economice, pentru obținerea de rezultate tot mai buhe. Puternic dinamizate de activitatea desfășurată de organizațiile partid, colectivele de oameni muncii sînt chemate să dovedească zi de zi pricepere și hărnicie în fructificarea la un nivel maxim posibil a posibilităților tehnice și materiale de producție, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan la toți indicatorii. Fiecare colectiv de întreprindere să-și facă un titlu de mîndrie și de onoare din a raporta la sfîrșitul anului îndeplinirea planului la toate sortimentele, în concordanță cu necesitățile ționale, perior, pentru succes a sarcinilor din primul an al cincinalului viitor.

ConstructoriiReșița sint autorii unei noi realizări a tehnicii românești : pompa de alimentare a cazonelor cu aburi din termocentralele echipate cu agregate de 330 MW. Acest important produs industrial este de înaltă complexitate și tehnicitate și a întrunit aprecierile beneficiarului, care I-a recepționat în aceste zile. Pompa are un debit de 500 mc pe oră, în condițiile funcționării la o presiune de 300 atmosfere, și realizează 5 400 ture pe minut. Puterea ei este de 7 200 kW, fiind cea mai mare pompă produsă pînă acum în țară ; ea are o capacitate dublă față de pompele produse pînă acum. La Reșița se află in curs de execuție și un alt produs similar, dar de capacitate și cu parametri teh- nico-funcționali superiori : pompa cu un debit de 1 000 mc pe oră și o putere de 12 MW. (Nicolae Cătană).
VULCAN: 60000 tone 

cărbune suplimentar

Radioteleviziunii italiene
După cum s-a anunțat, la 12 noiembrie a.c., tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe Franco Catucci, 
trimisul special al Televiziunii 
dat un interviu.

Italiene — RAI-TV, câruia i-a acor-

înche- și la calitate trebuie

politică de ai

concrete ale economiei nași la un nivel calitativ su- asigurînd o bază trainică trecerea la realizarea CU

Pentru a se grâbl punerea în funcțiune a turnâtoriel la întreprinderea- de vagoane din Arad, montarea utilaje
lor se asigurâ, în bună mâsurâ, cu forțe proprii Foto: S. Cristian

Pentru Tîrgu-Secuiesc ziua de 15 iunie 1967 este o zi memorabilă. Atunci, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, vizitînd această parte de tară adumbrită de Carpați, a pus piatra de temelie platformei industriale. Nu mult timp după aceasta, în partea de sud a orașului au apărut, una după cealaltă, cele patru fabrici, care astăzi însumează 75 la sută din potențialul economic al oralului. Fabrici noi, utilaje noi, dar mai ales oameni noi, care muncesc în același ritm, umăr la luptînd să treacă cu peste greutăți.Au fost praguri eare s-a trecut după și susținute eforturi, au creat uneori momente de derută, praguri despre care tovarășii Neaguly Francisc, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de amidon, inginerul Mircea Turdeanu, șeful secției piulițe de la întreprinderea de șuruburi, sau Magori Attila, director adjunct la întreprinderea de confecții. Varga Antal, activist al comitetului orășenesc de partid, își amintesc ca și cum s-ar fi petrecut ieri, subliniind exemplul comuniștilor care în

umăr, binopeste lungi care

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, țara dumneavoastră s-a 
manifestat ca una dintre cele 
mai convinse și cointeresate pro
motoare ale securității și coope
rării in Europa. Care este opinia 
dumneavoastră in legătură cu 
modul in care s-au aplicat, pînă 
in prezent, acordurile de la Hel
sinki ?

nenumărate rînduri au re- vitalizat forța colectivului, încrederea în reușită. Zeci, sute de fapte consemnate în memoria fiecărui veteran al platformei industriale de la Tîrgu-Secuiesc susțin uriașul efort depus de comuniști pentru a imprima fiecărui colectiv in parte, fiecărui om al mun-

Turdeanu, Kocsis Eugen, Daczo Iosif, Ianosl Attila, Dumitru Tudose, de la întreprinderea de șuruburi, Neaguly Francisc, Eva și Alexandru Richter, Miile Ludovic, Peter Alexandru, de la întreprinderea de a- midon, Magori Attila, Maria și Gheorghe Serif, Iosif Sterner, Fabian Margareta,

în ampla întrecere pentru sporirea continuă a producției de cărbune, minerii de la Vulcan s-au situat chiar de la începutul anului în primele rînduri și, printr-o muncă perseverentă, reușesc să se mențină ferm în frunte, prin depășirea zi de zi și lună de lună a planului de producție. Ei au extras suplimentar, de la începutul a- nului și pînă în prezent, peste 60 000 tone cărbune, îndeosebi prin utilizarea la un nivel superior a mijloacelor mecanizate din dotarea minei. (Sabin Io- nescu).

RĂSPUNS : într-adevăr, România a acționat, împreună cu celelalte state. pentru realizarea Conferinței ge- neral-europene, pornind de la necesitatea așezării relațiilor pe continent pe principii noi, a creării încrederii și securității pentru toate națiunile, a dezvoltării unei largi colaborări în toate domeniile de activitate.Menționez că am colaborat bine cu reprezentanții Italiei — ca și cu ai altor state — în pregătirea și desfășurarea Conferinței general-euro- pene. Considerăm că spiritul de colaborare care s-a manifestat timp de aproape trei ani între toate statele participante la conferință a dus la o mai bună cunoaștere și o întărire a colaborării generale între statele continentului.încheierea cu succes a Conferinței general-eurppene constituie, după părerea noastră, un eveniment de importanță istorică, menit să deschidă o eră nouă, nu numai pentru continentul european, dar și pentru întreaga lume.Fără îndoială că acum, după adoptarea documentelor, este esențial să se treacă la realizarea în viață a celor convenite. Au trecut de atunci

numai citeva luni — și este greu de făcut o apreciere. Cred că ceea ce se poate spune este că va trebui să insistăm și să acționăm — în spiritul în care s-a lucrat în pregătirea conferinței — pentru înfăptuirea in viață a tuturor prevederilor din'do- cumentele semnate la Helsinki. In mod deosebit consider acordată pectelor europene, dezangajare militară, de dezarmare, care să asigure consolidarea și voltarea cursului destinderii în ropa și în întreaga lume.
mai multă militare ale trecerii la că trebuie atenție as- securității măsuri dedez- Eu-ÎNTREBARE : Domnule 

ședințe, regiunea balcanică 
o zonă strategică pentru destin
derea internațională. Considerați 
că problemele care caracteri
zează in prezent situația politică 
generală din această regiune pot 
fi depășite ?

pre- 
este

RASPUNS : Consider că Balcanii reprezintă o parte integrantă a securității și colaborării în Europa și, de aceea, acționăm ferm pentru realizarea unei colaborări multilaterale între toate statele din această regiune. Problemele actuale existente în Balcani — mă refer îndeosebi la Cipru — trebuie soluționate rapid, în spiritul înțelegerii și colaborării, pe baza tratativelor politice între toate statele interesate, care să ducă la asigurarea independenței, suveranității și integrității Ciprului, la conviețuirea pașnică între cele două comunități.
JUDEȚUL ALBA A ÎNDEPLINIT 

PLANUL CINCINAL
7eleg rama adresata C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae CeaușescuIn numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani — de pe străvechile meleaguri ale județului Alba, comitetul județean de partid, aplicînd cu fermitate în viață hotărîrile partidului și statului nostru, prețioasele indicații ce ni le-ați dat în mai multe rînduri cînd ați fost în mijlocul nostru, raportează cu justificată mîndrie patriotică conducerii de partid, dumneavoastră personal, iubite și...............................Ceaușescu, în ziua de 19 noiembrie a.c., a prevederilor planului cincinal 1971—1973 la producția globală industrială.Avansul obținut în îndeplinirea actualului cincinal înainte de termen ne permite să obținem suplimentar pînă la sfîrșitul anului o producție globală industrială de aproape 900 milioane lei, concretizată în importante produse pentru economia națională, cum sînt : mașini și utilaje pentru industria metalurgică în valoare de 122 milioane lei, 900 tone cupru de convertizor. 880 tone cupru în concentrate, 500 tone plumb, 8 500 tone sodă caustică, peste 8 000 tone antidăunători pentru agricultură, a- proape 110 mii bucăți mașini de spălat rufe, peste 11 000 mașini de cusut industriale, aproape 700 000 perechi încălțăminte, peste 6 milioane bucăți tricotaje, însemnate cantități de cherestea, de mobilă și alte pro-

mult stimate tovarășe Nicolae realizarea în întregime,

duse de calitate superioară, înnoite și modernizate de mai multe ori în această perioadă.în domeniul exportului, ale cărui sarcini de plan pe cincinal au fost realizate încă de la sfîrșitul primului trimestru al acestui an, se vor livra peste prevederi produse în valoare de peste 290 milioane lei valută.Acest rodnic bilanț marchează —' in cadrul amplului proces de industrializare socialistă a țării, de înflorire armonioasă a tuturor zonelor patriei — dezvoltarea economico-so- cială a județului Alba intr-un înalt, care a permis dublarea ducției globale față de anul
(Continuare in pag. a III-a)

grad pro- 1970.

sînt în.stare i-a tinerii muncitori peste greutățile începutului, cînd comuniștilor a
dovedi ce ajutat pe să treacă inerente exemplul determinat reușita multor acțiuni. Pentru că, la început mai ales, pe platforma industrială schimbul de lucru nu s-a măsurat cu ora, ci cu buna funcționare

tIrgu-secuiesc : Un vechi oraș
la prima tinerețe

cil disciplina muncitoreas- Faptele comuniștilor au jalonat în permanență drumul colectivelor acestor fabrici, le-au dat încredere în propriile puteri, grăbit maturizarea, învățat să muncească încît angajamentele mate să devină realitate. Ca urmare a rezultatelor obținute în întrecerea socialistă de către platforma industrială, orașul Tîrgu- Secuiesc a raportat îndeplinirea actualului cincinal încă de la 13 iunie 1975. Ioan Pavel, ing. Mircea

că.
le-a le-au astfel asu-

Tako Agnes, de la întreprinderea de confecții, sînt doar cîțiva dintre comuniștii care n-au pregetat să acționeze pentru formarea și educarea colectivelor din care fac parte. Și ceea ce trebuie neapărat remarcat este faptul că majoritatea angajăților, la începutul activității platformei, erau tineri, media de vîrstă tre- cînd doar cu citeva luni peste douăzeci de ani.N-au fost unice împrejurările cînd entuziasmul a compensat lipsa de experiență, cînd dorința de a

a unei mașini, a unei instalații, a unui atelier sau secție.Orașul Tîrgu-Secuiesc, unde în anul 1948 n-a prea fost ce să se naționalizeze, unde cu cițiva ani mai tîrziu micii meseriași au constituit o cooperativă visînd o fabrică, a ajuns astăzi, prin grija partidului, un centru industrial puternic. Cele citeva mii de produse care poartă amprentele hărniciei și priceperii pe care le dovedesc oamenii muncii de , aici sînt cunoscute nu numai in țară, ci și peste ho-

tare. Nu știu cîți locuitori va avea orașul la sfîrșitul viitorului cincinal. Cert este că rîndurile clasei muncitoare se vor îmbogăți cu încă un detașament de 5 000 de oameni, în marea lor majoritate tineri, care vor trebui calificați, învâ- tați să gîndească muncito- rește.Orașul Tîrgu-Secuiesc se află astăzi la vîrsta primei tinereți, la vîrsta cînd visele oamenilor săi se împlinesc aievea, cînd viitorul se arată măreț și rodnic. Primarul așezării, tovarășul Marton Adalbert, vorbindu-mi despre oamenii urbei care l-au ales să-i conducă, pare emoționat. Cuvintele sale confirmă cele văzute de reporter pe teren, subliniază hărnicia locuitorilor de aici care au executat, prin muncă patriotică, un mare volum de lucrări. îmbrăcînd orașul în flori, care nu ore- cupețesc nici un efort să răspundă prin fapte grijii pe care partidul le-o poartă, care sînt hotărîți ca mărețele sarcini ale viitorului cincinal să le îndeplinească în mod exemplar. $i-n acest context, comuniștii platformei industriale sînt cei care poartă steagul întrecerii socialiste.
Radu SELEJAN

I

Ne pronunțăm, totodată, pentru soluționarea problemelor pe calea tratativelor pașnice dintre Grecia și Turcia, considerînd că aceasta reprezintă, de asemenea, un factor important pentru dezvoltarea colaborării balcanice.Apreciez că există premisele care să permită depășirea actualei situații încordate și să se realizeze pași noi pe calea dezvoltării colaborării în Balcani, între toate statele, spre crearea unei zone a păcii și colaborării, fără arme nucleare, fără baze militare străine.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum apreciați perspecti
vele relațiilor italiano-romăne in 
cadrul general al raporturilor e- 
conomice ale țării dumnea
voastră ?RĂSPUNS : Dorescisă menționez cu multă satisfacție cursul ascendent al relațiilor româno-italiene. Am putea spune că nu există domeniu de activitate în care țările noastre să nu colaboreze — atît bilateral, cit și pe plan internațional.în ce privește raporturile economice, voi menționa numai faptul că în ultimii cinci ani schimburile dintre țările noastre s-au dublat, în ciuda greutăților provocate de criza economică din ultimii ani. Aceasta demonstrează posibilitățile mari pe care le au economiile celor două țări pentru extinderea, în următorii anij a colaborării economice și cooperării in producție. După părerea mea, e- xistă toate condițiile ca în următorii cinci ani să dublăm schimburile economice dintre țările noastre — așa cum avem condiții să colaborăm string și în realizarea noii ordini e- conomice internaționale și, fără îndoială, în înfăptuirea securității în Europa.

f .. ...
DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR 

MUNCII SI VIEȚII COMUNIȘTILOR,5 1 ’

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
28. Toți comuniștii — părinți, cadre didactice, acti

viști ai organizațiilor de masă și obștești — au îndato
rirea primordială de a asigura pregătirea tineretului 
pentru muncă și viață, formarea și educarea noilor 
generații în spiritul dragostei față de patrie și partid, 
al glorioaselor tradiții de luptă pentru libertate și 
dreptate socială ale poporului, ale clasei muncitoare 
și partidului nostru, în spiritul unei înalte conștiințe re
voluționare, al principiilor moralei socialiste și comu
niste, al responsabilității față de prezentul și viitorul 
națiunii noastre socialiste.

in pag. a 11-a, comentariul nostru : RĂSPUNDEREA 
COMUNISTULUI PENTRU TINERII DE AZI — RĂS

PUNDERE PENTRU TARA DE MÎ1NE

SANITAR
LA ÎNCEPUT DE

CONSILIUL
După cum se știe, recent a fost constituit Consiliul Sanitar Superior. Potrivit decretului Consiliului de Stat, acest organ trebuie să asigure elaborarea liniilor generale și a principalelor obiective ale politicii sanitare, să dezbată și să adopte ho- tăriri obligatorii pentru toate organele centrale și locale care au atribuții în domeniul ocrotirii sănătății, să ia măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei în sectorul sanitar. Totodată, Consiliul Sanitar Superior urmează trol permanent care Ministerul organe de stat acte normative, continuă a populației.Activitatea consiliului urmărește angajarea mai activă a tuturor forțelor din acele compartimente care au răspunderi pe linia îmbunătățirii populației — material al

Prof. dr. Radu PĂUN, 
ministrul sânâtâții, vicepreședinte 

al Consiliului Sanitar Superior

SUPERIOR
DRUM

să exercite un con- asupra modului in Sănătății și celelalte aplică legile și alte pentru îmbunătățirea stării de sănătate a
stării de sănătate a corespunzător efortului __________statului și potențialului de care dispune sistemul nostru de ocrotire sanitară. în activitatea sa, Consiliul Sanitar Superior pornește de la indicațiile tovarășului Nicolae- Ceaușescu de a-și concentra acțiunile spre lichidarea rămînerilor în urmă în acest domeniu. Prin componența lui larg reprezentativă, consiliul va putea soluționa mai operativ și cu mai multă competență problemele privind întărirea sănătății poporului. Sarcinile de mare răspundere ale noului organ de stat — Consiliul Sanitar Superior — modalitatea democratică de a pune in dezbatere problemele sînt o dovadă a grijii și atenției pe care conducerea de partid și de stat, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă perfecționării continue a activității în sectorul sanitar, creșterii nivelului de sănătate a poporului, făuririi viitorului de bunăstare și fericire al națiunii noastre.Printre cele mai actuale probleme care urmează să fie soluționate de consiliu, pe primul plan al urgenței se află liniile de orientare a activității și principalele obiective ale

ocrotirii sănătății pe perioada 1976— 1980. Este vorba de acțiuni pentru prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, cronice și degenerative, de pregătirea și perfecționarea cadrelor, îmbunătățirea serviciilor medicale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, sectorul sanitar beneficiază de importante investiții financiare și materiale. în următorii doi ani se va încheia acțiunea de dotare a tuturor centrelor de județ cu spitale moderne, de mare capacitate (700—1 300 de paturi). Va continua dotarea centrelor medicale u- niversitare București, Iași, Cluj, Tg. Mureș cu noi spitale clinice (Timișoara și Craiova au fost dotate cu asemenea spitale). Se vor construi în total 63 de spitale noi cu 30 000 de paturi. Cit in ultimele două cincinale la un loc ! Se vor dezvolta unități de înaltă specializare, din sectoarele de vîrf ale medicinii, ur- mărindu-se ca printr-o dotare și o încadrare corespunzătoare cu specialiști, activitatea lor să fie competitivă pe plan mondial, să ducă la afirmarea sau reafirmarea unor școli românești. Este vorba de viitorul Centru național de boli cardio-vas- culare, de clinica de neurochirurgie, de centrul de fono-audiologie, de

centrul de biologie moleculară, de Institutul național de gerontologie și geriatrie ș.a. Pînă în 1977 se • va realiza acoperirea integrală a tuturor circumscripțiilor sanitare cu medici, sporindu-se totodată în mod considerabil și numărul specialiștilor în policlinici și spitale.Consiliul va adopta și cîteva acte normative destinate reglementării u- nitare a organizării asistenței medicale și de folosire rațională a potențialului valoros pe care il reprezintă cadrele noastre sanitare. De asemenea, va dezbate — in vederea prezentării Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și adoptare — proiectul de lege pentru ocrotirea sănătății, precum și proiectul de statut al personalului sanitar. Primul se referă la întreaga organizare a ocrotirii sănătății in țara noastră și e menit să înlocuiască diferitele ordine, ho- tărîri, instrucțiuni cu o lege care instaurează un cadru bine precizat acestei activități. Cel de-al doilea, statutul, va reglementa aspectele legate de formarea, promovarea, activitatea, drepturile și obligațiile personalului medico-sanitar.Vom analiza în Consiliul Sanitar Superior învățămîntul medical și propunerile de îmbunătățire a acestuia. Sint vizate asemenea măsuri care să ducă la o mai rapidă adaptare a tinărului medic la cerințele practice ale circumscripției sanitare, în special a celei rurale.
(Continuare în pag. a III-a)
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ARĂTURILE DE TOAMNĂ (relatări din județe)
• Pentru căldura din apartamentul dumneavoastră • 
Rubricile noastre : Faptul divers ; Sport; Din țările so

cialiste ; De pretutindeni
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FAPTUL! 
DIVERS!
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Mulțumire
9

unui om
de omenie

Intorcindu-se de la un deces 
în familie, și neavind alt mijloc 
de transport la ora aceea, Gheor- 
ghe Bortă din Bacău a făcut 
semn „la noroc" unei mașini de 
ocazie. I-a spus păsul omului de 
la volan, iar acesta l-a luat la 
drum fără multă vorbă și fără 
nici o pretenție. „Dar la coborire, 
luat cu gindurile după intimpla- 
rea dureroasă din familie, mi-am 
uitat un balot cu multe obiecte de 
valoare. Intrucit nu știam nici nu
mele șoferului binefăcător, nici 
numărul mașinii, imi luasem 
adio de la balot, spunindu-mi că 
o nenorocire nu vine niciodată 
singură. Dar nu mică mi-a fost 
uimirea și bucuria cind am fost 
chemat la Miliția din Bacău, 
care mi-a dat balotul cu pricina-

Și tot la miliție am aflat și 
numele omului de omenie, șo
ferul care-l adusese — Tudor 
Dumitru din Bacău".

De la un vîrf
de lanceExistă la colțul muzeistic al Școlii generale nr. 5 din Vaslui un obiect, apreciat de specialiști drept deosebit de valoros. Este vorba de un vîrf de lance din silex, caracteristic perioadei paleoliticului superior. Spre lauda elevilor și a profesorului lor de istorie, G. Octav, în școală există și o importantă colecție de medalii, dintre ’ care - nu lipsesc cele care au aparținut unor dorobanți din leatul lui Peneș Curcanul. Un mare interes prezintă colecția de numismatică, numă- rînd peste 400 de monede, unele datînd din primele două secole ale erei noastre.

OMUL—MUNCA—ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ

A numărat 
pînă la... 
5000Mai erau numai zece minute pînă la orele 24, dar bufetul din localitatea Cracăul-Negru, județul., Neamț, era încă in plină activitate. Și aceasta, in pofida faptului că programul de funcționare prevede închiderea la orele 22. Un control inopinat, în cele 10 mintfte dinaintea miezului nopții, l-a surprins pe gestionarul Neculai Burlacu servind încă la mese băuturi alcoolice. După care a numărat pînă la... 5 000. Amenda de rigoare.
Cu și fără... 
„relații"La Brăila au fost arestați Niță 
Moșescu (strada Călărași nr. 
247) și Ion Costache (strada Ra- 
hovei nr. 237). Amindoi pentru 
aceleași fapte. Pretinzind că au 
„relații" suspuse — ba pe la 
tribunal, ba pe la procuratură — 
cei doi goleau, puf și simplu, 
buzunarele credulilor care erau 
in conflict cu, legea și voiau să 
scape basma curată sau cu o 
pedeapsă mai mică. Bineînțeles 
că cei doi escroci sadea n-aveau 
și nu puteau să aibă „relații" 
nici la tribunal, nici la procura
tură. Și, după cum se vede, nici 
la miliție, de vreme ce au ajuns 
unde au ajuns.

Ziua

din 
im- 

de

si mașina» »
Restaurantul „Capitol" 

Brașov. La o masă, un tînăr 
brăcat elegant, intr-o haină
piele, stătea picior peste picior. 
Dar a apărut un lucrător de mi
liție, care l-a invitat la sediu, 
spre a răspunde la citeva între
bări : Dacă e adevărat că se nu
mește Gelu Dragoș din Brănești- 
Dimbovița. (Da — confirmă el) ; 
Dacă e adevărat că ieșise abia 
de citeva zile din penitenciar; 
(Da) ; Dacă e adevărat că s-a 
plimbat cu autoturismul prin mai 
multe orașe din tară ; (Da — a 
confirmat din nou). Dar cu o pre
cizare : că in 5 zile s-a plimbat 
nu cu una, ci 
— furate. Ziua 
in a șasea zi, 
pe geamul de
mai pusese ochii

cu 5 autoturisme 
și mașina. Acum, 
a 

la

De la
felinar

fost prins. De 
„Capitol", toc- 
pe a șasea.

un

La unul din grajdurile cooperativei agricole de producție Io- saș, comuna Gurahonț, județul Arad, a izbucnit jun incendiu. Venind la lucru în schimbul de noapte, Ioan Iva și-a adus el și un felinar aprins. Lamoment dat, I. I. a adormit, iar de la fdiinarul nesupravegheat grajdul a luat foc. Omul și-a pierdut viața.
cu un

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Cum va arăta România de mîi- ne ? Cite trepte de progres va lăsa în urmă în suișul ei neîntrerupt spre piscurile civilizației socialiste ? Cu ce spor de demnitate și mîndrie își va înălța chipul, în rindul națiunilor lumii ? Sînt întrebări fundamentale pe care generația matură de azi — care și-a dăruit tinerețea cauzei vibrante a înfăptuirii revoluției, realităților României socialiste — și le pune cu firească responsabilitate. Sînt întrebări de conștiință pe care oamenii acestui pămînt și le pun cu grija și responsabilitatea funciară a părinților, care fac totul pentru a-i crește în vrednicie pe urmași, iar aceștia pe urmașii lor, încît nimic din zestrea adunată de spița întreagă să nu se piardă, sămînța cîntărită cu sudoare să nu se risipească, ci să se adauge mereu și mereu, în- tr-un perpetuu e- fort de înălțare a patriei.Răspunsurile la întrebările amintite se află la in- demînă. Trebuie doar să privim chipul generației tinere, chipurile tuturor celor care vin după noi. Este o realitate de necontestat că societatea de miine se contemplă în tineret, în faptele Iui, ca intr-o superbă oglindă. Luînd aminte la tinerețea care se afirmă, cei care înaintează spre crepusculul vieții au nenumărate motive de satisfacție : mugurii se dezvoltă viguros — devin copaci puternici în pămîntul fertil și generos al țării. Tinerii se formează la școala uriașelor prefaceri sociale pe care le înfăptuim sub conducerea partidului, la școala experienței și înaltelor idealuri comuniste.Preocuparea pentru formarea generației tinere — căreia îi revine cinstea supremă de a desăvîrși opera începută : construcția socialismului și comunismului pe pămîntul României — nu poate fi redusă simplist numai la îndatorirea firească a vîrstnicilor de a-i crește pe cei tineri, obligația tatălui față de fii, a pedagogului față de elev, a maistrului fată de ucenic. Acest efort se află permanent așezat sub semnul unui imperațiv mult mai înalt : a datoriei unei generații față de generația care se succede, a datoriei prezentului față de viitor. Este spiritul prevederilor cuprinse în Codul etic comunist, în prim planul cărora se detașează obligata morală a părinților, a cadrelor didactice, a tuturor comuniștilor și activiștilor organizațiilor U.T.C., de masă și

obștești de a educa și forma tineretul pentru muncă și viată, în spirit revoluționar, în temeiurile dragostei față de patrie și partid, față de glorioasele tradiții de luptă pentru libertate și dreptate socială, în spiritul normelor moralei socialiste și comuniste, al responsabilității față de prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste. Este spiritul înflăcăratei chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recentul forum politic al tineretului, ca toate organismele sociale să se implice mai mult în acest proces complex și nobil de creștere a generației tinere. In această grijă statornică a partidului și statului nostru pentru

tine, acolo unde este așteptată energia tinerefii.A ține mereu trează această aspirație, a-i îndemna pe tineri să țintească cu fervoare spre idealul moral propus constituie o îndatorire de mare răspundere a comuniștilor, a tuturor factorilor care se o- cupă de educarea și formarea tinerei generații. Afirmarea necontenită a spiritului combativ împotriva neajunsurilor care se mai manifestă, înrădăcinarea în fizionomia morală 'a tinerilor cetățeni ai patriei a ceea ce numim îndeobște spirit revoluționar, structurarea convingerii intime potrivit căreia progresul material și spiritual este determinat de muncă și, în același timp, de lupta împotriva vechiului, a lip
Răspunderea comunistului 
pentru tinerii de aii — 

răspundere pentru țara de miine
condițiile de viață și de dezvoltare armonioasă a tineretului distingem, înainte de toate, răspunderea comunistă, patriotică pentru tara de mîine în care vor trăi și vor munci tinerii cetățeni de astăzi.Țara de mîine- însă — ale cărei dimensiuni însuflețitoare Programul partidului le conturează cu limpezime — se construiește azi. Trăim timpul dinamic în care munca în uzină, pe șantier, pe o- gor, în școală ori în amfiteatrul studențesc, munca pentru țară și în familie — reprezintă cea mai înaltă universitate de educare a tinerilor cetățeni. Aici, pe teritoriul strădaniei bărbătești, entuziaste, esca- ladînd greutățile, dind piept cu neajunsurile, punînd la bătaie toate energiile, elanul și curajul vîr- stei, se călesc caracterele, se desă- vîrșesc ca oameni înaintați tinerii de azi ; aici, în efortul de o anvergură socială fără precedent pentru făurirea bunurilor materiale și spirituale se cîștigă virtuți morale pentru toată viața, care fac cinste oamenilor înaintați ai orîn- duirii noastre : conștiința revoluționară, dragostea de muncă, spiritul de ordine și disciplină, receptivitatea Ia nou, responsabilitatea, hotărirea de a-ți face datoria acolo unde societatea are nevoie de

surilor sînt obiective prioritare în educarea tineretului. îndemnurile adresate de secretarul general al partidului ca în toate împrejurările vieții tinerii să se manifeste ca revoluționari să fie convertite în obligații de conștiință pentru toți comuniștii în efortul de e- ducare a generației tinere.In confruntarea cu virtuțile morale perene, care au fost prețuite dintotdeauna la noi, iar azi mal mult ca oricînd, se reliefează și mai pregnant anacronismul mentalităților retrograde care se mai fac simțite la unii tineri : fuga de muncă, după ușor, manifestările de chiul și indisciplină, tendința de a veni la „de-a gata“, fără să-și aducă contribuția în ambianta morală generală de efort susținut. Forța de înrîurire a fiecărui comunist, părinte ori cadru didactic, activist obștesc, așa cum se subliniază și în Codul etic, trebuie să se concentreze tocmai în această direcție : a integrării demne, în muncă și in viată, a tinerei generații I Nici un efort nu va fi în plus pentru angajarea cu trup și suflet a fiecărui tînăr în opera pe care o edificăm ; nici o strădanie nu poate fi socotită de ajuns pentru a oferi tuturor tinerilor criterii morale ferme !

Caracteristic vîrstei tinere este năzuința ardentă spre un ideal moral superior. Ideal conceput nu ca ceva abstract, ci ca o aspirație în devenire. Tinerețea are nu numai „puterea de a înfăptui orice, ci și credința că poate înfăptui orice". Idealul moral al tinerilor zilelor noastre ? Așa cum a căpătat expresie și la recentul forum politic al tinerei generații — dorința înflăcărată, hotărirea fermă de a servi cu toate forțele patria, poporul și partidul, de a converti în fapte durabile obiectivele mărețe cuprinse în Programul partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Este o îndatorire de frunte a fiecărui comunist de a face totul, acolo unde muncesc tineri, pentru a-i ajuta pe aceștia să dea consistență materială aspirațiilor vîrstei tinere. Să-i facem pe toți tinerii să înțeleagă faptul că iubirea de patrie înseamnămuncă pentru patrie ; înseamnădragoste pentru tradițiile eroice ale poporului, pentru prezentul glorios al luptei sale, pentru năzuința îndrăzneață spre viitor.După cum se desprinde din postulatele Codului etic comunist, cultivarea la generația tînără a dragostei pentru muncă, pentru patrie, popor și partid, creșterea în spiritul înaltelor trăsături ale moralei socialiste trebuie să înceapă de la cea mai fragedă vîrstă — in familie, la grădinița de copii. Debutul cu dreptul în viață al viitorului tînăr depinde foarte mult de felul cum, încă în ambianța jucăriilor, a fost ajutat să deprindă respectul pentru muncă, pentru oameni, cit de puternic s-au întrețesut legăturile ființei lui cu pămîntul țării — leagănul sfînt al existenței înaintașilor, a lui — cit de trainic s-au sedimentat deprinderi sănătoase care vor deveni, mal tîrziu, o adevărată busolă în orientarea morală, politică, în atitudinea în munca și viața de toate zilele.îndeplinirea, acestor sarcini, da înaltă răspundere socială, comunistă, presupune eforturi pe măsură, muncă de educare și formare fără preget. Se cer răbdarea, răspunderea, tenacitatea, exigența și tactul grădinarului, care a năzuit dintotdeauna să crească în hotarele patriei cele mal frumoase flori. Adică să constituie acea parte prin care omul devine nemuritor.
Iile TANASACHE

întrajutorarea, schimburile 
prelungite sporesc ritmul 

urătorilor de toamnăDin datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că pînă marți, 18 noiembrie, în cooperativele agricole au fost executate arături de toamnă pe 2 643 000 hectare, ceea ce reprezintă 82 la sută din plan, iar în întreprinderile agricole de stat au fost arate 575 000 hectare, adică 69 la sută din prevederi. în cooperativele agricole din județele Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Maramureș, Suceava, Vîlcea, Neamț, Cluj, Alba s-a încheiat executarea arăturilor. Sînt de arat suprafețe mai mari îndeosebi în cooperativele agricole din județele Ialomița, Ilfov, Dolj, județe mari producătoare de cereale. Timpul înaintat impune ca, în aceste zile, forțele să fia concentrate la arături pentru terminarea lor grabnică pe toate terenurile prevăzute. Ce se întreprinde pentru încheierea arăturilor 7 Iată răspunsuri din județele Iași și Olt.Iași : în aceste zile, toate forțele mecanice sînt mobilizate la efectuarea arăturilor în vederea însămînță- rilor de primăvară, arăturilor în vil și livezi și, concomitent cu acestea, la transportarea în cimp a îngrășămintelor naturale. Ing. Constantin Marinescu, directorul trustului județean S.M.A., ne-a precizat că în cooperativele agricole sînt folosite la arat peste 2 120 tractoare. Pînă la 19 noiembrie s-au executat arături pe 120 000 ha în C.A.P., reprezentind peste 90 la sută din suprafața planificată. Totodată, s-au transportat în cimp, de către mecanizatorii din I.A.S., a- proape 140 000 tone îngrășăminte naturale, iar cooperatorii au încorporat în sol aproape 80 000 tone de îngrășăminte naturale. Pentru grăbirea ritmului arăturilor, Ia indicația comitetului județean de partid s-au organizat schimburi prelungite și mișcarea tractoarelor de la unitățile care au terminat arăturile la cele rămase în urmă. în acest fel, ritmul zilnic la arături a crescut simțitor, iar în circa 40 de cooperative agricole de producție lucrările s-au și încheiat. Printre acestea sînt cooperativele a- gricole Lespezi, Sirețel, Cristești, Mogoșești-Siret etc. în cooperativele agricole Cotnari, Comarna șl Gorban s-au încheiat și arăturile în vii. (Ma- nole Corcaci).Olt : în cooperativele agricole din județul Olt au fost executate arături pe 73 la sută din suprafețele planificate. Datorită măsurilor luate de organele județene, ritmul lucrărilor,

în ultima perioadă, a sporit mult,' Astfel, mecanizatorii de la S.M.A. Vișina au arat în perioada 13—17 noiembrie a.c. peste 750 hectare, cel de la Bucinișu — 800 hectare, Potcoava — 1 075 hectare — Brebenl — 500 hectare etc. Așa se face că, pe județ, ritmul mediu zilnic a ajuns la peste 6 000 hectare. în cooperativele agricole din raza de activitate a ♦ S.M.A. Vlaici s-au încheiat arăturile pe toate suprafețele prevăzute, iar în cele din zona de activitate a S.M.A. Alunișu, Dej ești, Otești etc., lucrarea se apropie de sfirșit. Nu însă peste tot se remarcă aceeași preocupare pentru grăbirea arăturilor. în aceeași perioadă, mecanizatorii de la stațiunile de mecanizare Balș, Perieți, Găvănești, Strejești, Recea au arat suprafețe cu mult mal mici decît cele prevăzute in grafice. Timpul înaintat în care ne aflăm Impune urgentarea executării arăturilor. Pentru creșterea ritmului de lucru au fost reactualizate graficele de execuție, astfel încît să se ajungă la peste 8 000 hectare pe zi. „De asemenea — ne spunea ing. Gheorghe Mustățea, directorul trustului județean al S.M.A. — în funcție de starea solului am stabilit viteze zilnice diferite pe tractor. Astfel, în zona de «ud, unde solurile sînt mai ușoare, am prevăzut să se are 3 hectare pe zi ; în zona de mijloc — 2,7 hectare, iar în nord, unde terenurile sînt mal grele — 2,2 hectare, în medie pe tractor. Pe lingă acestea, am mal luat și alte măsuri. Așa, de exemplu, din unitățile care au încheiat arăturile, mijloacele mecanice au fost dirijate operativ către cele rămase în urmă | vom folosi motopompiștii pentru organizarea de schimburi prelungite etc".Dar pentru realizarea ritmului mediu zilnic de 8 000 hectare este necesar, totodată, să se urgenteze și eliberarea terenului de resturile vegetale. în unele cooperative agricole nu au fost tăiați și transportați toți cocenii de pe terenurile ce au fost cultivate cu porumb. In zona S.M.A. Drăgănești-Olt mai sînt de arat 1 500 hectare, dar numai 300 ha sînt eliberate, iar viteza zilnică este de 250 hectare ; în raza de activitate a S.M.A. Stoenești, din 1 500 hectare rămase de arat sînt eliberate doar 500. Pentru ca arăturile să se încheie In cooperativele agricole din județul Olt conform programului stabilit, se impune ca, odată cu intensificarea ritmului, să se urgenteze și eliberarea terenului de coceni. (Emilian Rouă).
Au terminat arăturile de toamnă

• OMUL DE PE TROTUAR. Ii invităm, în mod special, să citească rîndurile de mai jos pe cei ce-și amintesc să fi circulat în dimineața zilei de 7 octombrie, pe jos sau cu mașina, pe lingă cinematograful „Central" din Galați. Zăcea acolo, chircit la marginea străzii, un bărbat. Nimeni nu-i dădea vreo atenție, toți treceau pe lingă el ca pe lingă un stîlp de telegraf. „O fi beat", gîndi și Aurel Tudose din Suceava, văzîndu-și de drdm, ca și ceilalți. Dar numai cîțiva pași. „Și dacă nu-i beat ?“ ...Mai mult decît dintr-o curiozitate simplă, nu pentru că ar fi avut vreme de zăbavă, ci mobilizat de convingerea că „așa făcînd toți și ca mine gîndind toți, în jurul nostru se poate petrece orice", gin; dindu-se că, înainte de cele mai sumbre presupuneri, cel căzut este un om, iar ca om merită cuvenita atenție, că poziția lui e o excepție, iar ca excepție trebuie lămurită, străinul de oraș s-a întors spre cel căzut, s-a aplecat asupră-i, întorcîndu-1 : „Scuza- ți-mă. Nu sînt beat. Mi-e teamă că mor. Cred că s-a produs o perforație de..." „La toate insistențele mele n-a oprit nimeni, decît după ce trecuseră vreo zece mașini ; un cetățean venind din sens opus cu o „Dacia 1300“ de culoare vișinie a stopat și l-a luat la spital. Am respirat din adîncul inimii, după plecarea mașinii, gîndindu-mă la cei care îl așteptau acasă..."

S-a înțeles că am aflat întîmpla- rea cu destulă întîrziere, prin scrisoarea cititorului sucevean care, de atunci, a colindat și alte orașe ale țării, urmărit de amintirea acelei dimineți. Cu o politețe demnă de firea celor din Țara de Sus, Aurel Tudose scrie : „Doresc, pe această cale, să aduc din toată inima mulțumirile mele, acestui cetățean cu mașina, pen-'

o chestiune de onoare. însă tocmai faptul că mai sînt oameni care, lg sate chiar, văd în muncă, în munca Ia cimp, un lucru negativ, înjositor, mă doare foarte mult. Ca fiu de țăran, am fost obișnuit de mic copil, cu orice fel de muncă. îm- binînd munca fizică și munca intelectuală, muncind și profitînd de minunatele condiții create în statul nostru de către partid, am
i
DIALOG CU CITITORII

—............—.................................  a.twuiiȘiiijîiiiiii'Wș........... 'tru gestul lui uman". După cum se vede, transmitem mesajul destinatarului necunoscut. Și adăugăm mesajul nostru, care rezultă, sperăm, din rîndurile de mai sus, adresat tuturor celor ce n-au catadicsit să,-și întoarcă privireă sau care, la volan fiind, au apăsat pe pedala de accelerație.»• NU E NICI O DILEMA. „în primul rînd doresc să vă aduc calde și sincere mulțumiri pentru modul strălucit în care elogiați munca. Nu este număr al „Scînteii" în care să nu fie vorba de muncă. Articolele mi-au slujit deseori ca argumente pentru acțiunile mele. Nu vreau să intru în chestiuni teoretice. Se știe că la noi, în societatea socialistă, munca este

ajuns profesor. Unii însă sînt obiș- nuiți ca profesorii să fie „domni". Ei bine, eu sînt de altă părere".Părerea lui Petru Bradi din comuna. Viișoara, județul Mureș, are și un aspect concret. Un fel de dilemă. Cititorul nostru ne asigură că nu-i lipsesc preocupările culturale, educative. Dar dînsul ar dori să se ocupe în timpul liber și cu creșterea animalelor, eventual a unei vaci pentru lapte. Nimic mai firesc, pare la pirima vedere. Chiar ar fi mai demn/ scrie P. B., „decît să merg zilnic cu oala în mină de-a lungul satului pentru cumpărarea unui litru de lapte". Iată însă că unele persoane îl descurajează. Cică ar fi dezonorant pentru un profesor de matematică. Se pare că i s-a făcut și un fel de critică în acest sens. Nu pentru că

această eventuală preocupare l-ar sustrage de la îndeplinirea altor îndatoriri și cu atît mai puțin din temerea că sub intenția ei s-ar ascunde vreo tendință afaceristă. (Lapte pentru familie, surplus contractat legal și, mai presus de orice, plăcerea muncii concrete, asta îl animă). Șe acreditează snobismul că preocupările zootehnice ar fj nedemne de calitatea de dascăl. Ni se cere părerea.Ar fi o faptă lăudabilă, stimate tovarășe profesor. Nimic nu este mai „elegant" decît munca cinstită, inclusiv cea fizică. Ce bine va fi cind fiecare locuitor al zonelor rurale va folosi la maximum posibilitățile gospodăriei în care trăiește, crescînd o pasăre în plus sau îngrijind un animal. Ce bine va fl cind, în loc de păreri și interpretări gratuite despre muncă, fiecare va pune mina să întreprindă ceva folositor, concret.• O SECUNDA : Petru Timof- te — Bălan, județul Harghita : în situații ca cea semnalată, organele de miliție pot să aplice și sancțiuni contravenționale, nu numai să vă îndrume la comisia de judecată. loan Podaru — Hunedoara : Este de neconceput ca un bloc întreg de locatari să nu reușească să impună normele noastre, morale și legale, de conviețuire unei singurefamilii turbulente. Mai faceți o ultimă încercare.

ALBA. Mecanizatorii și cooperatorii dm județul Alba au intensificat în ultimele zile ritmul de execuție a arăturilor de toamnă, astfel încît întreaga suprafață planificată în cooperativele agricole de producție, de 23 000 hectare, a fost transformată în ogoare. In unitățile cooperatiste continuă fertilizarea terenurilor și se e- xecută lucrări de îmbunătățiri funciare. (Ștefan Dinică).ARGEȘ. Organizîndu-și munca în schimburi prelungite și menținînd în bună stare de funcționare tractoarele, mecanizatorii trustului S.M.A. Argeș au reușit să încheie ieri, 19 noiembrie, arăturile de toamnă pe cele 48 347 hectare planificate și care

vor fl însămînțate în primăvară eu plante cerealiere. Tractoriștii execută acum lucrări de întreținere a plantațiilor de pomi. (Gh. Cîrstea).VRANCEA. Ieri, 19 noiembrie, în cooperativele agricole șl întreprinderile agricole de stat din județul Vrancea au fost încheiate arăturile de toamnă pe cele 64 027 hectare planificate. în prezent, în conformitate cu graficele întocmite la nivelul fiecărei stațiuni de mecanizare, se desfășoară acțiunea de reparare a tractoarelor și mașinilor agricole în vederea pregătirii acestora pentru lucrările din primăvară. (Dan Drăgu- lescu).

Mecanizatorii de la S.M.A. Târtdșeștl executa arături de toamnd pe 
ultimele suprafețe In cooperativele agricole pe care le servesc

Pe lingă buna aprovizionare cu toate categoriile de combustibil necesar încălzirii locuințelor in anotimpul friguros, au fost întreprinse ori sint in curs de aplicare și o serie de măsuri tehnico-organizato- rice pentru economisirea agentului termic în gospodăria casnică — evident, în condițiile menținerii temperaturii normale în încăperi, ale încălzirii corespunzătoare. Astfel, apli- cind prevederile Decretului nr. 620 din 1973, întreprinderile de administrație locativă au modernizat sau înlocuit cazanele uzinelor de bloc, mărind randamentul termic al instalațiilor respective. Rezultatul : un cazan mediu alimentat cu păcură consumă acum, în loc de 1 000 litri păcură pe lună, doar 700 litri, iar un cazan alimentat cu gaze consumă doar 80 m.c. pe lună în loc de 120 mc — în condițiile obținerii aceleiași temperaturi de încălzire în a- partament. Și în sectorul de proiectare și construcții de locuințe au fost aduse o serie de îmbunătățiri, în acest sens — am fost informați la Institutul proiect București — la toate construcțiile de locuințe realizate în acest an și la cele ce se vor realiza în continuare s-a mărit procentul de folosire a zidurilor exterioare din BCA (beton celular auto- clavizat — un bun izolator termic), s-au placat stîl- pii și grinzile de fațadă cu termoizolație din BCA, s-a îngroșat termoizolația Ia terase și la panourile mari prefabricate, «-a redimen-

sionat aria vitrată a încăperilor. iar toate punctele termice au fost proiectate în sistem automat de funcționare.Buna încălzire a locuințelor și folosirea cit mai e- ficientă a agentului termic depind însă nu numai de randamentul caloric al instalațiilor termice sau de capacitatea de izolație a e- lementelor de construcție. Utilizarea optimă a combustibililor folosiți este determinată, în bună măsură, și de etanșeitatea încăperilor, de modul în care gospodărim căldura in fiecare locuință.Discutînd pe această temă cu mai mulți cătățeni și reprezentanți ai asociațiilor de locatari, cu factori de răspundere din sectorul de întreținere a locuințelor și a instalațiilor termice am reținut citeva opinii și soluții menite să asigure folosirea agentului termic numai la încălzirea efectivă a locuințelor, precum și utilizarea integrală a căldurii pătrunse în încăperi, eliminîndu-se scurgerile spre exterior. <în legătură cu primul aspect, Ștefan Ghergan — împuternicitul grupului de asociații de locatari nr. 1 Titan — ne spunea :— O importantă economisire a agentului termic s-ar putea realiza în cadrul ansamblurilor de locuințe prin revizuirea amplasării elementelor de calorifer din holurile de la intrare și de pe culoarele dintre etaje. La blocul M. 24, de exemplu, există, în afara celor două calorifere (cu 28 de elemenți) de la intrare, alte calorifere

de hol, din etaj în etaj, calorifere care încălzesc mai mult aerul de pe stradă — ușile de la intrarea în bloc deschizindu-se și închizîn- du-se tot timpul. Și această situație există și la alte blocuri. Grupul asociațiilor noastre de locatari a solicitat să se închidă respec-

duc nici un folos cetățenilor. Economisirea energiei termice s-ar putea realiza însă și prin asigurarea reglajului — manual sau automat — al robineților de la caloriferele din apartamente, robineți care, în cele mai frecvente cazuri, sînt defecți încă din

termic s-ar putea realiza prin renunțarea Ia caloriferele din holurile de intrare în blocuri sau prin reglarea lor la o temperatură moderată. în această problemă, asociațiile de locatari și I.C.R.A.L.-urile au dreptul să aleagă orice variantă.

experimentările făcute pînă in prezent.Există însă — așa cum am arătat la Început — șl un alt aspect al problemei, anume al utilizării integrale a căldurii pătrunse in locuințe prin menținerea aerului cald din încăperi și evitarea scurgerilor de căi-

dumneavoastră
CITEVA SOLUȚII, M INDEMINA TUTUROR, MENITE SĂ PREVINĂ RISIPA 
DE ENERGIE CALORICĂ, SĂ ASIGURE MENȚINEREA UNEI TEMPERATURI 

CONSTANTE, AGREABILE, IN TIMPUL FRIGUROS

tivele calorifere (în total sînt peste 300 de calorifere ce încălzesc „a pagubă"), dar cererile noastre au rămas fără rezultat. Precizez că este vorba nu de caloriferele din apropierea apartamentelor — necesare pentru menținerea unui microclimat adecvat în zona scărilor interioare — ci de acele calorifere amplasate izolat, fie lingă ușa de la intrarea în bloc, fie în alte locuri de trecere, calorifere care nu contribuie cu nimic la menținerea unei temperaturi corespunzătoare pe holuri și care nu *”

clipa montării lor de către constructor. Nefuncționînd robineții de reglaj, cetățeanul este nevoit să deschidă fereastra atunci cind în a- partament e prea cald, e- nergia termică astfel risipită aducînd de asemenea pagubă.— într-adevăr — ne-a confirmat și ing. Mihail Enescu, directorul general al Grupului întreprinderilor de gospodărie comunală din Capitală, grup care se ocupă între altele și de administrarea instalațiilor de ter- moficare — o importantă economisire a agentului

— O mai bună utilizare 
a energiei termice din locuințe s-ar putea obține dacă producătorii de utilaj termic ar asimila ventilele termoregulatoare de radiator — ne preciza ing. Romulus Iliescu, coordonator pentru problemele de instalație la Institutul proiect București. Aceste ventile ar permite o mai stabilă încălzire a apartamentelor — la nivelul optim prevăzut — ele realizînd și o economisire a agentului termic în proporție de 15— 20 la sută — cum au arătat

dură spre exterior. Iar toate acestea nu mai depind în primul rînd de cei ce administrează fondul locativ, de întreprinderile care asigură funcționarea instalațiilor termice, ci de fiecare locatar în parte. Ce poate face cetățeanul, la el în casă, pentru ca intreaga căldură primită în încăpere prin instalația termică să fie reținută integral, evi- tînd scurgerea ei spre exterior 1— Supapa principală prin care se risipește în prezent 
cea mai multă căldură o

constituie ferestrele din apartamente — ne-a declarat Petre Ciobanu, președintele asociației de locatari de la blocul M 21, Aleea Rovinari 2, sectorul 4. Studiile întreprinse de specialiști arată că aproape o treime din căldura locuințelor se pierde prin suprafața vitrată. Iată de ce etanșeitatea ferestrelor este o chestiune foarte importantă și ea se poate realiza fie prin introducerea unor rame suplimentare, fie — soluția cea mai lesnicioasă — prin aplicarea direct pe canturile tocurilor de fereastră a unor materiale izolatoare (purfix, burleți, șipci pen-» tru geam, chit etc.). Pur- fixul, de exemplu, este o bandă de burete îmbibat într-o substanță adezivă (costă 7 lei un sul de 4 m) care se aplică direct pe cantul dintre tocul ferestrei și giurgiuvea. Burletele (2,35 lei metrul), un înlocuitor al purfixului, se prinde în aceleași locuri, dar se bate în cuie.Etanșeitatea încăperilor se poate realiza însă și prin dotarea ușilor de scară cu arcuri de închidere, iar a ușilor de la intrarea în apartamente cu praguri protectoare.In legătură cu preocuparea care trebuie să existe pentru asigurarea etanșeității locuințelor și a ajutorului pe care-l pot primi în această privință locatarii din partea unităților de specialitate, am solicitat și opinia unor factori de răspundere :Nicolae Ploaie, directorul I.C.R.A.L. Vitan : „Pentru 
a veni în întîmpinarea so

licitărilor populației, întreprinderea noastră a revizuit în acest an tîmplăriile tuturor blocurilor intrate în reparație generală, iar în colaborare cu asociațiile de locatari sîntem gata să rezolvăm toate solicitările privind montarea de praguri la uși. De asemenea, într-o etapă următoare, ne gîndim să revizuim toți ro- binețiî reglabili de la caloriferele de apartament".Constantin Păiș, directorul întreprinderii comerțului cu ridicata pentru produse metalo-chimice București : „Comerțul oferă în unitățile sale de specialitate diferite articole de etanșei- zare a ferestrelor : burleți, purfix, șipci pentru geamuri, chit, foraibere, cre- moane etc. Avem însă unele greutăți în obținerea închizătoarelor cu arc de la ușile de intrare în blocuri, întreprinderea IREMOAS nelivrînd nici a zecea parte din contractul pe acest an. Restanțe în livrări avem, din păcate, și la șip- cile pentru geam, I.P.L.M, București avînd o importantă restanță față de contract. Pentru o mai bună acoperire a solicitărilor cu purfix ar fi necesar, de a- semenea, să se asigure producerea lui în țară, acest produs fiind mult căutat de populație".
★Iată — prezentate pe «curt, desigur — cîteva posibilități concrete de economisire a energiei termice în locuințe și cîteva din problemele ce se cer rezolvate în legătură cu aceasta.

Mihai IONESCU
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Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de FildeșCu prilejul reinvestirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al republicii, am deosebita plăcere de a vă adresa. în numele poporului român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de sănătate în nobila misiune pe care v-a încredințat-o poporul ivorian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile româno-ivoriene vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri, în folosul celor două țări și popoare, al colaborării și cooperării internaționale, al cauzei păcii și progresului în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de salut adresat guvernului și poporului panamez, cu prilejul aniversării întemeierii Republicii Panama.Vă rog să primiți expresia celei mai înalte și distinse considerațiuni.
DEMETRIO B. LAKAS B.
Președintele Republicii Panama

JUDEȚUL ALBA A ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
(Urmare din pag. I)Au fost construite și modernizate aproape 50 de capacități de producție în industrie, s-au creat aproape 20 000 noi locuri de muncă, volumul investițiilor alocate în acest cincinal fiind mai mare decît cel realizat în întregul deceniu anterior.Agricultura, ramură de bază a economiei județului, a cunoscut și ea un proces dinamic de modernizare și chimizare, de punere în valoare in mai mare măsură a potențialului, ob- ținînd producții vegetale și animale de la an la an tot mai sporite.S-au construit în acest cincinal peste 8 000 apartamente, mai mult de 5 000 case noi, s-au creat peste 8 000 noi locuri în grădinițe și cămine. 1100 în cieșe, un însemnat număr de săli de clasă, laboratoare și ateliere școlare, peste 1 100 paturi în spitale, s-au modernizat și extins rețelele de
Expoziție a artei eschimoșilor din Canada • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SP.ORT • SPORT;O artă mai puțin cunoscută publicului nostru, arta eschimoșilor din Canada, este prezentată în cadrul » unei expoziții care s-a deschis ia galeria Teatrului Național din Capitală. Expoziția aduce o notă interesantă reflectînd caracterul unic al vieții arctice a eschimoșilor. Lucrările expuse — aproape 50 de gravuri de mare autenticitate redau preocupări și obiceiuri, înfățișează scene de vînătoare, alte 'aspecte din universul ocupațiilor cotidiene.Relevind mesajul acestei arte originale, ineditul manifestării, criticul de artă Mircea Deac, directorul ofi

Carnet cultural
„FESTIVALUL 
HORINCEAN"

La Cavadineștl (Galați) s-a desfășurat a șasea ediție a „Festivalului horincean", tradițională trecere în revistă a folclorului din această zonă. Au participat formații muzical- coregrafice din comunele Oan- cea, Suceveni, Vlădești. Frumu- șița, cele din comuna gazdă, precum și oaspeți de la casele de cultură din Tg. Bujor și Be- rești. A luat parte ansamblul folcloric gălățean „Horincea". A fost deschisă și o expoziție de artă populară și etnografică. (Dan Plăeșu).
IN SATUL LUI 

PETRACHE POENARULocuitorii comunei Bălcești (Vîlcea), unde s-a născut și a copilărit Petrache Poenaru, unul dintre ctitorii învățămîntului românesc (cunoscut și ea... inventator-al tocului-rezervor), au sărbătorit 175 de ani de la înființarea primei școli și 75 de ani de la deschiderea primei biblioteci publice în comuna lor. (De subliniat că promoțiile de absolvenți de aici, din deceniul IV al secolului trecut, obțineau atestate de învățători și aveau misiunea patriotică de a deschide alte școli în satele lor, pentru fiii de țărani).In telegrama adresată, cu a- eest prilej, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții la sărbătoare menționează : „Comuniștii, toate cadrele didactice din comuna noastră vor milita permanent, cu fermitate și exigență, împotriva neajunsurilor de orice fel, împotriva rutinei, a conservatorismului, vor face totul pentru a educa tinăra generație în spiritul atitudinii revoluționare față de muncă și viață, pentru formarea tuturor elevilor ca oameni demni și cutezători, constructori de nădejde al comu
ROMÂNIA-FILM prezintă

O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME NUMĂRUL PATRU 

„ALEXANDRA ȘI INFERNUL"
după romanul Iul Laurentlu Fulqa

Regia : Iulian Mihu. Imaginea : Alexandru Intorsureanu. Gheorghe Fischer. Muzica : Anatol Vieru. Decoruri : Mircea Onișoru, Petre Veniamin. Costume : Oltea Ionescu. Cu : Violeta Andrei, Romeo Partenie, Nicolae Radu, Cornel Patrichi, loan Sabău, Emanoil Petruț. Hans Pomarius, Nicolae Praida, Florin Tănase, Gheorghe Novac, Aristide Teică, Aurel Popescu. Film realizat in studiourile centrului de producție cinematografică „BUCUREȘTI"

drumuri și căi ferate, cea comercială, populația județului beneficiind de condiții tot mai bune de muncă și de viață, veniturile oamenilor muncii crescînd în această perioadă cu peste 53 la sută.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea organelor și organizațiilor de' partid, oamenii muncii din județul Alba sînt hotărîți să consolideze acest important succes prin în- zecirea eforturilor pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului pe acest an și pregătirea temeinică a producției anului 1976, primul din viitorul cincinal, transpunînd neabătut în viață istoricele documente ale celui de-al XI-Iea Congres al partidului, contribuind în acest fel la propășirea României socialiste, la ridicarea ei pe noi trepte de progres și civilizație.
ciului de expoziții, a subliniat sprijinul acordat de guvernele României și Canadei dezvoltării și diversificării relațiilor cultural-artistice dintre cele două țări și popoare. La festivitate au asistat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură. Erau prezenți Robert Cameron, ambasadorul Canadei la București, alțf șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

nismului în scumpa noastră patrie". (Ion Stanciu).
OMAGIU

LUI EMIL RACOVIȚĂLa Cîmpeni (Alba) a fost organizată o consfătuire dedicată savantului român Emil Racovi- ță, întemeietorul biospeologiei. Au participat membrii consiliului județean de îndrumare a ocrotirii naturii, profesori de geografie și științele naturii din zona munților Apuseni, cercetători de la institutul de speologie „Emil Racoviță“ din Cluj- Napoca. Au fost prezentate mai multe referate privind activitatea științifică a lui Emil Raco- viță, valoarea științifică și frumusețile carstuiui din munții Apuseni, aspecte ale ocrotirii naturii în acest județ. (Ștefan Dinică).
CĂLUGĂRENI - 500Locuitorii satului Călugăreni, comuna Ungureni (Botoșani), au sărbătorit împlinirea unei jumătăți de mileniu de la prima atestare documentară a localității lor. Au fost organizate frumoase manifestări cultural-educative, printre care o sesiune de comunicări sub egida muzeului județean, o expoziție etnografică, o întîlnire a fiilor satului, programe artistice etc. Participanții la adunarea populară ce a avut loc au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele : „Pășind în al 6-lea secol al vechimii atestării docițțnentare a localității noastre și totodată într-un nou cincinal, vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că vom depune toate e- forturile pentru ca locuitorii comunei, împreună cu cei ai județului, ai țării întregi să fim la înălțimea sarcinilor înscrise în vastul program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism". (E. Nazarie).

Delegația Partidului Congolez 
al Muncii a părăsit Capitala tvMiercuri după-amiază, delegația Partidului Congolez al Muncii, condusă de Pierre Nze, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al P.C.M., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră, a părăsit Capitala.La plecare, delegația Partidului Congolez al Muncii a fost salutată de tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Necula, membru al Colegiului

Cronica zilei
Miercuri la amiază s-a reîntors în Capitală delegația militară condusă de generalul-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, care a făcut o vizită oficială în Venezuela, la invitația comandantului general al trupelor de uscat.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți generalul-colonel Va- sile Ionel, adjunct al ministrului a- părării naționale, generali și ofițeri superiori. Era, de asemenea, de față Juan Uslar Pietri, ambasadorul Venezuelei la București.

★Miercuri după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Naționale a Oamenilor Muncii din Gui- neea-Bissau condusă de Pascoal Alves, secretar general, care la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, va face o vizită in România în perioada 20—30 noiembrie 1975.La aeroportul internațional Otopeni, delegația a fost întimpinată de Paul Nagy, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști sindicali.

FOTBAL: ETAPA A XIV-A

Rezultate-surpriză și cîteva 
modificări în clasament 
• în etapa viitoare, două meciuri-cheie in CapitalăEtapa de ieri (a XlV-a) a diviziei A a fost marcată de cîteva rezultate mai puțin scontate, între care, firește, se înscriu înfrîngerile primelor două clasate (Steaua la Oradea și Dinamo la Arad). De altfel, gazdele au avut cîștig de cauză în cvasiunanimitate, doar Universitatea Cluj-Napoca neputînd obține ambele puncte puse în joc. In clasament, modificări prea mari nu s-au produs, e drept, dar este de observat saltul echipei ieșene (de pe locul 5 pe 3), cel al băcăuanilor (de pe 7 pe 4 — poziție foarte bună, dacă ținem cont că, au un meci mai’ puțin, jti-, cat), precum și cel al drădemlor (de _ pe 9 pe 5). La periferia,clașațuepțu-. lui, schimbări fără importahță ; de consemnat poate doar faptul că Jiul

REZULTATE TEHNICE• F.C. Bihor — Steaua 3—2 (2—1). Au marcat : Florescu (min 20 și 23), Popovici (min. 76 — din 11 m) pentru gazde ; Iordănescu (min 13) și Sameș (min 57) pentru oaspeți.• U.T.A. — Dinamo 1—0 (0—0). A marcat : Colnic (min 68).• Universitatea Craiova — F.C. Argeș 4—0, (2—0). Au marcat : Bălăci (min. 18). Marcu (min. 24) Oble- menco (min. 58, din 11 m) și Crișan (min. 70).• Sportul studențesc — F.C. Constanta 1—0 (0—0). A marcat : Mircea Sandu (min. 84).• Rapid — F.C.M. Reșîta 2—0 (1—0). Au marcat : Neagu (min. 38) și Rontea (min. 75).• Politehnica Timișoara — Olimpia Satu-Mare 3—0 (0—0). Au marcat : Istrătescu (min. 60) și Cotec (min. 74 și 84).• Universitatea Cluj-Napoca — Jiul 0—0.• S.C. Bacău — C.F.R. Cluj-Napoca 1—0 (0—0). A marcat : Cărpuci (min. 51).

Consiliul Sanitar Superior la început de drum
(Urmare din pag. I) . Consiliul Sanitar Superior va dezbate proiectul planului unic de educație sanitară pe perioada 1976—1980, a cărui aplicare va contribui Ia ridicarea nivelului de cunoștințe sanitare în mase.O atenție deosebită vom acorda valorificării cercetării științifice medicale și prognozei acesteia pa perioada anilor 1980—2 010, aspectelor introducerii cit mai rapide in practică a rezultatelor, generalizării acestora, legăturii dintre cercetarea și practica medicală.De la nivelul consiliului, problemele protecției sanitare a aerului, solului și apei, ca parte integrantă a Programului național pentru protecția mediului înconjurător, vor fi mai bine soluționate prin intermediul legăturii directe și a unei largi colaborări cu celelalte sectoare de activitate.Vom dezbate o serie de programe pe termen lung. Astfel, programul pentru combaterea cancerului implică asigurarea unor condiții cit mai bune pentru depistarea precoce a formelor de boală ce se pretează cel mai bine la tratament, îmbunătățirea asistenței medicale de specialitate, dotarea cu instalații de terapie cu energii Înalte și cu substanțe citostatice, dezvoltarea cercetării științifice. Un alt program este cel referitor la îmbunătățirea asistenței de urgență. Aceasta urmează să fie mult mai apropiată de populație și în acest scop se preconizează îmbunătățirea dotării mijloacelor nobile și staționare cu tot ce este necesar în intervenții rapide. Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației și Invățămîntu- lui vor elabora și aplica un program de măsuri, deocamdată în fază de proiect, propus dezbaterii Consiliului Sanitar Superior pentru îmbunătățirea stării de sănătate a elevilor și studenților.Este cazul să subliniez că problemele majore, complexe și de ansamblu ale ocrotirii sănătății vor fi dezbătute în adunările Consiliului Sanitar Superior, ce vor avea loc da 

Central de Partid, șef de secție la C.C. al P.C.R., general-maior Constantin Olteanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Radu Enache, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist, și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Au fost de față Joseph Gampouo, ambasadorul Republicii Populare Congo la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Noul ambasador al Republicii Indonezia la București, general-locote- nent Soekahar, a depus, miercuri, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Miercuri, în sala Kalinderu a Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din Capitală a avut loc vernisajul expoziției de desene ale preșcolarilor și elevilor americani, organizată cu sprijinul Alianței pentru educație artistică din Statele Unite ale Americii.Expoziția cuprinde 160 de desene, care prezintă cu fantezie și sensibilitate peisaje, portrete, imagini din viața și activitatea copiilor americani. *în cadrul expoziției retrospective, deschisă miercuri la amiază în sala Dalles, este prezentată selectiv opera de peste cinci decenii a artistului plastic Mac Constantinescu, care a împlinit de curînd vîrsta veacului nostru — 75 de ani.

a predat „lanterna roșie" echipei feroviare din Cluj-Napoca.Următoarea etapă (duminică, 23 noiembrie) va oferi amatorilor de fotbal meciuri de mare interes, cele mai atractive — putînd aduce schimbări la șefia clasamentului sau, oricum, în rîndul fruntașelor — fiind programate la București : Steaua — Universitatea Craiova și Dinamo — S.C. Bacău. Celelalte partide ale e- tapei se vor desfășura astfel : F.C. Constanța — Rapid, Politehnica Timișoara — U.T.A., C.F.R. Cluj-Napoca — Politehnica Iași, F.C.M. Reșița — Universitatea Cluj-Napoca, Olimpia Sătu-Mare — F.C. Bihor, Jiul — F.C. Argeș, A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc.
• Politehnica Iași — A.S.A. Tg. Mureș 3—0 (2—0). Au marcat : Ispir (autogol — min. 29) și Costea (min. 40 și 58).

CLASAMENTULSteaua 14 8 4 2 34-14 20Dinamo 14 9 1 4 33-16 19Poli Iași 14 7 2 5 24-20 16S. C. Bacău 13 7 1 5 14-13 15F. C. Bihor 14 6 3 5 17-17 15F. C. Argeș 14 5 5 4 14-16 15Rapid 14 6 2 6 15-15 14A.S.A. Tg. Mureș 14 6 2 6 19-20 14F.C.M. Reșița 14 6 2 6 14-20 14Univ. Craiova 14 5 3 6 19-13 13Sportul studențesc 13 6 1 6 14-15 13F. C. Constanta 14 6 1 7 15-16 13Poli Timișoara 14 5 3 6 20-26 13F. C. Olimpia 14 4 4 6 14-21 12U.T.A. 14 5 2 7 16-22 12Univ. Cluj-Napoca 14 4 3 7 17-17 11Jiul' 14 4 3 7 14-23 11C.F.R. Cluj-Napoca 14 3 4 7 9-18 10

două ori pe an, urmînd ca alte numeroase probleme de stringentă actualitate sau ale activității curente să fie analizate și dezbătute în ședințele Biroului Executiv al consiliului, de două ori pe lună. Astfel, este vorba de analiza și dezbaterea problemelor privind natalitatea și întreruperile de sarcină. Multiplele cauze ale incapacității temporare de muncă și măsurile pentru reducerea fenomenului formează obiectul unei acțiuni de larg interes cetățenesc, care angrenează deopotrivă Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. De asemenea, se va acorda atenția cuvenită recuperării medicale și bineînțeles actului umanitar de reintegrare în viața socială și economică a celor recuperați. Consumul de medicamente și asigurarea cu medica
Meșteșugarii in sprijinul cetățenilor

și oaspețilorIn scopul unei mai bune serviri a populației din orașele văii Prahovei, a numeroșilor turiști și oameni ai muncii a- flați la odihnă în această parte a țării, cooperația meșteșugărească prahoveană și-a lărgit mult gama de servicii, și-a dezvoltat noi secții și ateliere productive. Astfel, la Sinaia s-a terminat și dat în folosință un nou complex meșteșugăresc, prevăzut, între altele, cu un sector de spălătorie și curățătorie chimică, un salon de cosmetică, ateliere de confecții, încălțăminte și lenjerie, precum și cu un magazin de prezentare și desfacere a produselor realizate de talentații meșteșugari din Comarnic, Breaza, Bușteni, Sinaia. Ploiești. Cumpărătorul găsește aici, pe lingă articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, o gamă largă de obiecte de artizanat.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală a Matematică : 

Funcții trigonometrice Inver
se. (Consultații an IV liceu).

16.30 Curs de limba germană.
17.00 Telex.
17,05 Cabinet juridic.
17.25 Din țările socialiste.
17,35 Enciclopedie pentru tineret. , 
18,00 La porțile gîndului. Docu

mentar artistic dedicat școlii 
românești de neurochirurgie 
și eminentului el reprezen
tant prof. dr. Constantin 
Arseni.

18.30 Imn muncii. Emisiune de cîn- 
tece interpretate de corul și 
orchestra Filarmonicii din 
Cluj-Napoca.

18,45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămlnt 

— Focuri vii în Vrancea.
20.20 Concert simfonic al orchestrei 

Radiotelevlziunli.
21.10 Revista literar-artlstlcă TV. 

Conștiința universalității și 
valoarea națională specifică a 
unei culturi.

21,50 Tinerețe, ani de aur. Melodii 
în primă audiție.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL H

20,00 Concert simfonic al orches
trei Radiotelevlziunli. Dirijor: 
Emil Simon. Solist : Peter 
Frankl (Anglia).

22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

22.25 închiderea programului.

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 19 NOIEMBRIE 1975FOND GENERAL DE ClȘTIGURIî 2 013 544 lei.EXTRAGEREA I : 7 29 40 11 15 30. EXTRAGEREA a II-a : 9 3 37 14 28.

Aseară, în sala „Floreasca'

Meciuri de baschet 
cu echipe 

din R. P. ChinezăSala sporturilor „Floreasca" din Capitală a găzduit aseară două în- tîlniri amicale de baschet intre echipele asociației sportive a armatei, „1 August", din R. P. Chineză și formații bucureștene. In primul joc, selecționata feminină a orașului București a întrecut cu scorul de 80—61 (29—30) echipa oaspetelor. In cel de-al doilea joc s-au întîlnit echipele masculine Dinamo București și „1 August". Partida s-a încheiat cu scorul de 76—58 (44—35) in favoarea sportivilor români.
În cîteva rînduriIeri, la Stuttgart, în cadrul, grupei a 8-a a campionatului european de fotbal, echipa R. F. Germania a întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) formația Bulgariei. Unicul gol al partidei a fost marcat de Heyckens în minutul 65. în fruntea clasamentului grupei se află echipa R. F. Germania cu 8 puncte din 5 partide. Ultimul joc al grupei va avea loc la 28 februarie între formațiile R. F. Germania și Maltei.La Belgrad, într-un meci pentru grupa a treia a campionatului european de fotbal, selecționata Iugoslaviei a învins cu scorul de 1—0 (1—0) formația Irlandei de Nord. A marcat Oblak în minutul 20. Clasîndu-se pe primul loc în grupă, cu 10 puncte, echipa Iugoslaviei s-a calificat pentru sferturile de finală ale competiției.Aseară la Brno, în preliminariile turneului olimpic de fotbal, echipele Cehoslovaciei și R. D. Germane au terminat la egalitate 1—1 (0—0). Au marcat în ordine Weisse (min. 82) și Bîkovski (min. 89).

mente, starea de sănătate a populației în momentul de față, normele de alimentație în colectivități și de alimentație rațională a populației, îmbunătățirea nomenclatorului de specialități medicale, combaterea tuberculozei, dezvoltarea asistenței medicale la locul de muncă, prevenirea și combaterea bolilor profesionale, eficiența controlului în unitățile sanitare sînt alte aspecte de care se va preocupa încă de la primele întruniri Biroul Executiv al Consiliului Sanitar Superior...După cum se vede, agenda este bogată și sîntem convinși că avînd sprijinul permanenț, neprecupețit al întregului personal medico-sanitar vom înfăptui sarcinile de mare răspundere ce stau in fața noastră.
văii PrahoveiCetățenii și oaspeții orașului Azuga au la dispoziție acum un nou complex meșteșugăresc, cu ateliere de croitorie, cu unitate de reparat aparate de radio și televizoare, precum și o- biecte de uz casnic. Se cere menționat faptul că în ultimul timp conducerea cooperativei „Prestarea" din Sinaia s-a preocupat insistent de dotarea secțiilor — în scopul îmbunătățirii calității serviciilor și creșterii operativității în servire — cu noi utilaje și agregate moderne.Concomitent, există preocupare pentru asigurarea secțiilor productive cu muncitori de o calificare corespunzătoare. Astfel, prin cursuri bine organizate la locul de muncă, prin alte forme de școlarizare, pe valea Prahovei lucrează acum în plus 150 de tineri calificați în meseriile de croitori, cizmari, frizeri, coafori. (Constantin Căprarul.

Ședința Comitetului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșoviaîn zilele de 18 și 19 noiembrie 1975, la Praga a avut loc ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările ședinței au luat parte miniștrii apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite și șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite.în cursul lucrărilor au fost examinate probleme ale perfecționării in continuare a metodelor de pregătire a trupelor și statelor majore ale For

R. P. POLONĂ
Sub lozinca: „Să scurtăm 

drumul de la știință 
la producție!“în preajma evenimentului de o deosebită importanță pentru viața partidului și a întregului popor polonez pe care îl reprezintă Congresul al VII-lea al P.M.U.P., convocat .pentru începutul lunii decembrie, eveniment care coincide cu încheierea unei etape de 5 ani în dezvoltarea social-economică a țării și inaugurarea alteia noi — în coloanele presei poloneze se subliniază cu pregnanță rolul deosebit al științei în progresul și modernizarea economiei naționale. Se a- preciază că știința, aplicarea ei în viața practică, constituie unul din factorii principali de care depinde viitoarea dezvoltare a țării pe calea vieții noi, socialiste.Este semnificativ că, în vederea extinderii cercetărilor științifice, statul a întreprins în actualul cincinal un important efort financial, alocînd în acest sens suma de 115 miliarde zloți — ceea ce reprezintă 2.5 la sută din venitul național. Aceste fonduri au fost destinate celor 60 de institute ale Academiei poloneze de științe, celor peste 100 de institute .de cercetări științifice departamentale, precum și celor aproximativ 200 de laboratoare, întreprinderi de cercetare, birouri de construcție și proiectări. Potențialul de cadre care servesc aceste instituții înglobează 11 000 de

specialiști — profesori și doctori în științe.In vederea sporirii eficienței activității de cercetare, în ultimii ani au fost adoptate o serie de măsuri pentru concentrarea forțelor și mijloacelor asupra unor probleme de bază de o deosebită stringență economică, ceea ce a dus la accelerarea ritmului lucrărilor diferitelor colective dc cercetare și colaborarea strînsă a acestora la rezolvarea unor sarcini concrete. Astfel, în anii 1972—1974 numărul de patente elaborate în Polonia a crescut cu peste 300 la sută și, ceea ce este și mai important, majoritatea lor au și fost aplicate în practică. Aceasta a făcut posibil ca anfil trecut, din totalul de invenții și tehnologii noi preluate de industrie, 84 la sută să aparțină gîndirii ’ tehnice poloneze, re- ducîndu-se în felul acesta numărul licențelor achiziționate din străinătate.Atenția principală este în permanență concentrată asupra a- plicării în practică a soluțiilor rezultate din efortul de cercetare și aceasta — într-im timp cit. mai scurt, lozinca „Să scurtăm drumul de la cercetare la producție !“ cunoscînd o largă adeziune. în cadrul selectării priorităților în domeniile ce trebuie să constituie obiectul activității științifice, alegerea s-a oprit, cum era șț firesc, asupra celor mai actuale și care au oR. S. F. IUGOSLAVIA
Pe traseul viitoarei 

magistrale petroliereîn Iugoslavia se desfășoară în mod susținut lucrările — începute în acest an — de construire a u- nui obiectiv economic de mare însemnătate. Amploarea lucrării este cu prisosință scoasă în evidentă a- tit de importantele mijloace materiale pe care le reclamă cit și de problemele de ordin tehnic pe care le ridică în fața specialiștilor iugoslavi. Este vorba de o mare conductă de petrol prin care vor fi aprovizionate cu materie primă toate cele șapte rafinării din zona continentală a tării.în cursul unei întrevederi cu ziariștii. Zvonko Petrinovici, directorul întreprinderii „Iugoslavenski Naf- tovod". a făcut cunoscute detaliile tehnice Si modul de finanțare a acestui important obiectiv energetic.Cîteva date privind capacitatea conductei. Aceasta va avea o lungime de 735 km și va face legătura între portul Omisali de pe insula Krk. unde vor fi descărcate tancurile petroliere, si localitățile Sisak, Slavonski Brod. Novi Sad si Panceva. unde se află întreprinderile de prelucrare a petrolului : în același timp, o ramificație se va îndrepta spre nord, tre- cînd in Ungaria si Cehoslovacia. ambele beneficiare ale transportului de titei prin această conductă. Capacitatea anuală de transport a magistralei aurului negru va fi de 34 milioane tone, dintre care 24 milioane

pentru necesitățile industriei iugoslave, iar 10 milioane pentru cele două țări socialiste menționate.Hotărîrea de a se construi acest obiectiv a fost determinată de faptul că în planurile de dezvoltare a economiei iugoslave pe termen lung petrochimia ocupă un loc prioritar. De aceea, a- provizionarea unităților de prelucrare cu cantități suficiente de titei si pe calea cea mai scurtă si mai puțin costisitoare se impune ca o necesitate. Se estimează că in 1985, date fiind cerințele crescînde de prelucrare și consum, Iugoslavia, pe lingă creșterea producției interne, ar urma să importe anual 21 milioane tone petrol. Calea cea mai adecvată pentru ca această importantă cantitate de materie primă să fie adusă la centrele de prelucrare o constituie conducta aflată în construcție, a cărei importantă economică constă in faptul că va asigura o reducere apreciabilă a cheltuielilor de transport Asa a luat naștere ideea realizării primei conducte petroliere care face legătura între cel mai mare port iugoslav la Adria- tica si centrele de prelucrare si consum.Realizarea proiectului — incluzînd conducta orooriu-Zisă. amplasamentele de stocare. portul de descărcare, stațiile de pompare si alte instalații — a fost încredințată unor întreprinderi iugoslave cu experiență în lucrări de acest gen. Princi
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
28 și 23 noiembrie. In țară s Vremea se 
va răci ușor, mal ales in jumătatea de 
nord-est a țării. Cerul va fi temporar 

țelor Armate Unite, precum și pro-’ bleme ale activității curente a organelor de conducere ale Forțelor Armate Unite.Ședința Comitetului miniștrilor a- părării s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, în spiritul Înțelegerii reciproce depline a tuturor par- ticipanților.Asupra problemelor discutate au fost adoptate hotărîri puse de acord.Ședința a fost prezidată de ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste Cehoslovace, general de ar-; mată Martin Dzur.

deosebită importanță pentru dezvoltarea e- conomlco-socială a țării. Ca exemplu poate fi citată tematica complexă a folosirii raționale a rezervelor de materii prime, aflată în centrul atenției numeroaselor instituții de cercetare.Realizările obținute -pînă acum constituie un punct de plecare pentru abordarea noilor sarcini ce-și găsesc expresie în Directivele pentru cel de-al VII-lea Congres al P.M.U.P., aflate în dezbatere generală. Este, în fapt, un document-program al dezvoltării țării în cea de-a doua jumătate a anilor ’70 — perioadă în care se vor înregistra noi mutații calitative, științei și tehnicii revenindu-le un rol de seamă în determinarea acestui curs. In viitorul cincinal vor fi alocate pentru activitatea de cercetare fonduri sporite, însumlnd 3 la sută din venitul național — respectiv 220 miliarde zloți, aproape dublu decît în cincinalul actual. Insă, după cum sublinia „Trybuna Ludu", „mai important decît mijloacele materiale este capitalul de încredere pe care partidul, clasa muncitoare le acordă științei". Așa cum arăta recent tovarășul Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P. — „in știință socialismul are un aliat firesc, legîndu-și de ea perspectivele dezvoltării sociale".
Gh. CIOBANU

palul ' obiectiv’ îl va constitui portul Omisali ce va fi amenajat special pentru a putea primi tancuri petroliere de mare capacitate. El va dispune de instalații dintre cele mai moderne si va adăposti rezervoare de depozitare cu o capacitate de peste două milioane metri cubi. Locul ales este întru totul a- decvat. Este vorba de un golf adînc sl bine protejat. în care pot fi aplicate măsurile necesare pentru prevenirea poluării mării : de altfel, intrarea in golf va fi închisă de o barieră specială, impermeabilă, menită să împiedice pătrunderea în mare a unor cantităti de titei.Proiectul ridică un șir întreg de probleme ce vor reclama soluții inedite, dat fiind că traseul acestei conducte cu un diametru de 1 metru se va desfășura atlt in apele mării (între insula Krk și uscat), cit si in zone muntoase sau peste mari cursuri de ană ca Sava, Drava el Dunărea.Traducerea în viață a acestui important proiect energetic — apreciat ca unul dintre cele mai mari realizate de Iugoslavia în ultimii ani — reclamă. pe lîngă eforturile financiare, ridicate cunoștințe tehnologice, dar mai ales muncă susținută din partea constructorilor — muncă pe care oamenii Iugoslaviei socialiste Știu să o presteze cu atîta pricepere si abnegație.
S. MORCOVESCU

noros. Vor cădea precipitații locale, mal 
ales sub formă de ploaie. Vint potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre zero și ia grade, iar maximele in
tre 4 șl 14 gtade, local mal ridicate. La 
munte, temporar — ninsoare. In Bucu
rești : Vreme în răcire ușoară. Cerul 
va fl temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit, cu Intensificări da 
scurtă durată. Temperatura ușor varia
bilă.
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Prietenie, solidaritate,
colaintrare frățească de largă perspectivă 

intre popoarele măn si vietnamezPe deasupra distanțelor geografice ce despart țările lor, popoarele român și vietnamez se simt aproape unul de altul prin puternice, indisolubile legături de prietenie și solidaritate comunistă revoluționară, sînt ferm hotărîte să întărească colaborarea frățească dintre ele in opera de edificare a socialismului, cît și în promovarea aspirațiilor de libertate, pace și progres social ale popoarelor de pretutindeni. Aceasta este concluzia dominantă ce s-a desprins la încheierea vizitei pe care a făcut-o in țara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, și a guvernului român, delegația de partid și guvernamentală vietnameză, condusă de tovarășul Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam. Rezultatele rodnice ale acestei întîlniri și-au găsit o elocventă ilustrare în Declarația comună româno-vietnameză, semnată cu prilejul vizitei, document de o remarcabilă semnificație pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre partidele și statele noastre.Cu aceleași calde manifestări de profundă simpatie, prietenie și prețuire cu care poporul vietnamez l-a întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, care. în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale, a vizitat R.D. Vietnam în vara anului 1971, solii poporului vietnamez au fost salutați de astă-dată pe pămîntul României socialiste. „Ceaușescu — Le Duan ; România—Vietnam !“. în a- ceste cuvinte, scandate de oamenii muncii pe străzile Capitalei sau la marele miting al prieteniei româno- vietnameze, și-au găsit expresie sentimentele de stimă și solidaritate militantă ce le nutresc popoarele noastre unul față de altul.Profunzimea și intensitatea acestor sentimente s-au manifestat cu deosebită tărie în perioada în care Vietnamul a devenit obiectul intervenției armate șl războiului de agresiune imperialist. în acele împrejurări grele, poporul român și-a manifestat în permanență solidaritatea cu lupta poporului vietnamez, a cărui abnegație și eroism în apărarea libertății, independenței și ființei sale naționale au trezit admirația națiunii noastre socialiste, ca și a tuturor oamenilor progresiști de pe glob. Ca popor care a cunoscut el însuși de-a lungul secolelor vitregia asupririi străine, educat de partid in spiritul internaționalismului proletar, poporul român a acordat poporului vietnamez, în tot cursul luptei sale neînfricate, întregul sprijin material, politic, militar, diplomatic și moral; România a militat cu toată energia pentru curmarea intervenției străine, pentru respectarea dreptului poporului vietnamez de a trăi intr-o patrie liberă, independentă, u- ruficată. Cu prilejul actualei vizite, înalții oaspeți au exprimat din nou recunoștința poporului vietnamez pentru sprijinul acordat de România în lupta împotriva agresiunii, pentru salvare națională și edificarea socialismului.Cu profundă bucurie, cu nestăvilit entuziasm a salutat poporul nostru victoria istorică repurtată de Vietnamul eroic în primăvara acestui an — victorie care reprezintă un aport de cea mai mare Însemnătate la lupta generală împotriva politicii imperialiste, un sprijin considerabil la promo- ' varea cauzei socialismului, păcii și progresului popoarelor.Poporul vietnamez de 45 000 000 de oameni cunoaște in prezent cea mai
Problema șomajului 

din țările C.E.E. pe agenda 
întilnirii ministeriale 

de la BruxellesBRUXELLES 19 (Agerpres). — La Bruxelles s-a desfășurat o reuniune la care au participat miniștrii pentru problemele muncii, cei ai finanțelor, precum și reprezentanți aj sindicatelor și ai patronatului din cele nouă țări membre ale Pieței comune.Agenția France Presse scrie că reuniunea, consacrată problemei șomajului, care afectează peste cinci milioane de oameni din țările C.E.E., s-a încheiat fără nici un rezultat concret. Timp de nouă ore, arătă a- genția citată, participants la reuniune au examinat criza economică pe care o traversează Piața comună, fără să se pună de acord asupra mijloacelor de a o combate.într-o conferință de presă organizată la sfirșitul lucrărilor, ministrul italian al trezoreriei, Emilio Colombo, a precizat că între parteneri au apărut divergențe, mai ales atunci cînd au fost abordate probleme referitoare la relansarea investițiilor, orientarea și modul lor de finanțare. Totodată, Colombo a relevat că reprezentanții sindicatelor au condamnat, în intervențiile lor, lipsa de măsuri guvernamentale menite să soluționeze criza energetică și monetară. EÎi au cerut reorientarea investițiilor spre sectoarele producției materiale, generatoare de noi locuri de muncă, în vederea absorbirii forței de muncă neangajate.
SITUAȚIA DIN LIBANBEIRUT 19 (Agerpres). — Postul de radio Beirut a informat miercuri că 15 districte și suburbii ale orașului sînt nesigure și aproape in tot cursul zilei s-au înregistrat schimburi intermitente de focuri de arme automate și mortiere. Potrivit poliției libaneze. ciocnirile din Beirut din ultimele 24 de ore s-au soldat cu 19 morțî și 35 de răniți. Premierul Rashid Karame a declarat că forțele de securitate își vor intensifica activitatea pentru a pune capăt a- cestor încălcări ale acordului de încetare a focului.Pe de altă parte, la Beirut a sosit, miercuri, Maurice Couve de Murville, fost prim-ministru francez, însărcinat de președintele Valâry Giscard d’Estaing cu o misiune de prietenie și informare în Liban. 

glorioasă perioadă a istoriei sale de patru milenii ; el a pășit într-o eră nouă, era construirii Socialismului in întregul Vietnam, deplin independent și unit. După cum s-a subliniat in cursul dialogului la nivel înalt de Ia București, în prezent există posibilități sporite pentru ca relațiile reciproce de prietenie și colaborare să devină mai largi și mai fructuoase — pe plan politic, economic, tehnico- științific, cultural și în alte domenii.în această privință, o însemnătate determinantă o au legăturile dintre P.C.R. și Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam, a căror dezvoltare, potrivit voinței comune, va fi stimulată prin intensificarea contactelor dintre ele, în interesul schimbului de experiență, consultării în probleme de interes comun, al prieteniei și colaborării.Hotărîrea comună de a amplifica și intensifica relațiile economice, conlucrarea tovărășească și-a găsit expresie intr-un șir de documente, încheiate cu prilejul vizitei, cum sînt : Acordul de cooperare și de credit pentru realizarea unor obiective industriale în R. D. Vietnam ; Acordul privind schimbul de mărfuri și plățile în anii 1976—1980 ; protocolul sesiunii a treia a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică. în spiritul solidarității frățești dintre cele două popoare, România a acordat R.D.V. un credit în condiții avantajoase pentru realizarea unor obiective industriale și social-culturale și a ho- tărit anularea restituirii unor credite acordate anterior.Relevind semnificația documentelor elaborate în cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, în cadrul cuvîntării rostite la mitingul din Sala Palatului : „înțelegerile la care am ajuns, documentele semnate astăzi — între care și Declarația comună — constituie un nou moment istoric in dezvoltarea relațiilor româno-viet- nameze, asigurînd ridicarea pe un plan superior a colaborării noastre reciproce, în interesul ambelor partide și popoare, al propășirii economice și sociale a țărilor noastre, al cauzei socialismului, progresului și păcii, in lume". Cu același prilej, tovarășul Le Duan, apreciind că vizita delegației vietnameze se încheie cu succes, a exprimat convingerea că „ea va deschide o nouă etapă in care se vor intensifica tot mai mult bunele relații intre cele două partide și popoare din cele două țări... Puteți fi convinși că Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam și poporul vietnamez vor face totul pentru ca prietenia și colaborarea frățească dintre țările noastre să se consolideze și să se dezvolte cu fiecare zi tot mai mult".Convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le Duan, cuvintările rostite, Declarația comună reliefează cu pregnanță identitatea de păreri a celor două partide și state în aprecierea problemelor fundamentala ale lumii contemporane. Astfel, ambele partide consideră că, in determinarea marilor transformări revoluționare, sociale și naționale care au avut și au loc în lume, un rol important revine țărilor socialiste, statelor în curs de dezvoltare și nealiniate, mișcării de eliberare națională, celorlalte forțe democratice și progresiste de pretutindeni. Este adevărat că. drept rezultat al mutațiilor intervenite în raportul internațional de forțe, s-a conturat un curs nou, spre destindere și colaborare ; nu poate fi însă ignorat faptul că, în pofida eșecurilor suferite de politica imperialistă de dominație, îndeosebi în Vietnam, Cambodgia și Laos, mai

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-italie- 

jțg La Moscova au avut loc, miercuri, convorbiri între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Giovanni Leone, președintele Italiei, care se află într-o vizită oficială in U.R.S.S. în aceeași zi, șeful statului italian a conferit cu Aleksei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în cadrul convorbirilor, informează a- genția T.A.S.S., au fost abordate posibilitățile extinderii relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale actuale de interes reciproc.
Secretarul general al P.C.

Portughez, Alvaro Cunhal, a sosit miercuri la Berlin într-o vizită oficială, la invitația C.C. al P.S.U.G.
0 nouă rundă de consul

tări între S-U-A- țările Pieței comune, consacrată examinării unor probleme diverse incluzind negocierile comerciale multilaterale, energia, situația alimentară, politica agricolă și ajutorul pentru dezvoltare, a început la Washington. Precedentele consultări între S.U.A. și țările C.E.E. s-au desfășurat la Bruxelles, între 29 și 30 mai 1975.
0 navă de patrulare is

landeză a taiat marti cablurileunui trauler britanic surprins la circa 40 mile de coasta estică a țării (în interiorul zonei naționale de pescuit, a cărei limită a fost extinsă, in urmă cu o lună, de la 50 la 200 mile). Incidentul este primul suvernit după eșuarea convorbirilor ministeriale dintre cele două țări purtate la Reykjavik și al treilea de la expirarea acordului bilateral care reglementa operațiunile pescadoarelor britanice în zona islandeză.
Senatul american a aprobat cu 87 de voturi pentru și 7 împotrivă proiectul de lege care prevede a- locarea sumei de 112,6 miliarde dolari pentru cheltuielile militare ale S.U.A. în perioada de 15 luni care a început la 1 iulie a.c. în exercițiul financiar precedent (de 12 luni), bugetul militar al S.U.A. a fost de 82,6 miliarde dolari. 

există încă forțe care pot pune în pericol pacea și securitatea omenirii, în aceste condiții, România și R. D. Vietnam sînt ferm hotărîte să militeze in continuare împotriva acestei politici anacronice, pentru abolirea definitivă a colonialismului și neoco- lonialismului. pentru așezarea relațiilor internaționale pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — ca temelie de nădejde a unei păci trainice și colaborări fructuoase. Atît România, cît și R. D. Vietnam consideră lichidarea subdezvoltării — moștenire a îndelungatei dominații colonialiste — drept o problemă cardinală a lumii de azi, fără a cărei rezolvare nu poate fi vorba de destindere și securitate, de progres ; de aceea ele se pronunță cu hotărî re pentru instaurarea unei noi ordini economice, care să ducă la lichidarea decalajelor dintre state,, să asigure condiții de dezvoltare și înflorire pentru toate națiunile, pe bază de egalitate și echitate. Apreciind însemnătatea pozitivă a încheierii cu succes a Conferinței general-euro- pene, cele două partide relevă necesitatea de a se acționa în continuare pentru traducerea în viață a principiilor și prevederilor Actului final. Dintr-o adîncâ preocupare pentru destinele păcii decurg și pozițiile exprimate de România și Vietnam în legătură cu reglementarea problemelor conflictuale din Orientul Apropiat și Cipru. România și R. D. Vietnam manifestă solidaritate și sprijin față de lupta poporului chinez pentru eliberarea Taivanului, față de eforturile Republicii Populare Democrate Coreene îndreptate spre unificarea pașnică și independentă a Coreei.Condiția esențială pentru ca socialismul să exercite întreaga sa înrîu- rire pozitivă asupra dezvoltării progresiste a omenirii o constituie întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești. Relevind hotărîrea Partidului Comunist Român și a Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam de a nu precupeți nici un efort pentru a aduce o contribuție crescîndă în această direcție, Declarația comună româno-vietnameză reafirmă bazele principiale ale unei unități trainice, care rezidă în faptul că toate partidele comuniste și muncitorești sînt independente, egale în drepturi, își elaborează politica pornind de la condițiile concrete din țările lor, călăuzindu-se după principiile mar- xism-leninismului și își acordă reciproc sprijin. în același timp, cele două partide sînt ferm hotărîte să militeze pentru întărirea unității de acțiune și a solidarității cu toate forțele democratice și progresiste, antiimperialiste în lupta pentru progres și pace.Opinia publică din țara noastră, întregul popor român — salutînd cu legitimă satisfacție rezultatele pozitive ale convorbirilor româno-vietna- meZe, apreciind că vizita delegației de partid și guvernamentale vietnameze va contribui substanțial la dezvoltarea în continuare a relațiilor prietenești dintre partidele șl popoarele noastre, în interesul reciproc' și în interesul unității țărilor socialiste, al cauzei progresului și păcii — adresează poporului frate vietnamez urarea fierbinte de a obține noi și tot mai mari realizări în edificarea socialismului în Vietnam, în făurirea unei patrii unite, independente și înfloritoare.
G. BONDOC

P. S. Japonez consmui General al. sindicatelor din Japonia (Sohyo) au hotărit să acționeze în comun pentru dobîndirea dreptului la grevă in favoarea lucrătorilor din serviciile publice și guvernamentale. Hotăfîrea a fost adoptată în cadrul unei reuniuni a P.S.J., a Sohyo și a Comitetului pentru lupta comună al Uniunii sindicale a lucrătorilor din serviciile publice.
La Bangalore s*au desfa?urat lucrările conferinței Federației naționale a muncitorilor industriali, prezidată de președintele P.C. din India. S.A. Dange. Participanții au adoptat o rezoluție prin care recomandă guvernului naționalizarea tuturor întreprinderilor particulare și cu capital străin din industriile textilă, a zahărului și farmaceutică.
La Palatul științei și culturii din Varșovia s-a deschis miercuri o expoziție turistică românească organizată de Ministerul Turismului din țara noastră, în colaborare cu Comitetul polonez pentru cultură fizică și turism.

Un acord de cooperare 
in domeniul nuclear ,ntre Franța și Irak a fost semnat cu prilejul vizitei oficiale întreprinse in capitala irakiană de ministrul francez al industriei șl cercetărilor științifice, Michel d’Ornano. Din partea țării-gazdă, documentul a fost semnat de Adnan Hamdani, secretar general al Comisiei irakiene pentru problemele petroliere.

Guvernul Uruguayan 8 a- nunțat, miercuri, că toate acțiunile de urmărire judiciară angajate în țară in cazul activităților considerate „subversive" nu vor mai fi de competența tribunalelor civile, ci de cea a jurisdicției militare. Publicarea a- cestui proiect de lege survine în contextul in care, potrivit unor informații neconfirmate oficial la Montevideo, cîteva sute de persoane ar fi fost arestate în Uruguay în cursul acestei luni.

FESTIVITĂȚILE
DE LA CONAKRY

Președintele Republicii 
Guineea a primit 
delegația românăCONAKRY 19 (Agerpres). — Președintele Republicii Guineea, Ahmed Sekou Toure, a primit delegația română. condusă de general-maior Gheorghe Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R.. adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, care participă la festivitățile prilejuite de cea de-a V-a aniversare a victoriei poporului guineez împotriva agresiunii imperialiste.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. conducătorul delegației române a transmis un mesaj de u- rări de sănătate și noi succese președintelui Ahmed Sekou Toure, de prosperitate poporului guineez.Mulțumind pentru mesaj, președintele Ahmed Sekou Toure a transmis urările sale de sănătate și prietenie președintelui Nicolae Ceaușescu, de bunăstare și progres poporului român, și-a exprimat satisfacția pentru prezența delegației române la sărbătoarea poporului guineez.
Conferința politică 
consultativă pentru 

reunificarea națională pe 
linie de stat a VietnamuluiSAIGON 19 (Agerpres). — La Saigon a avut loc cea de-a 3-a ședință a Conferinței politice consultative pentru reunificarea națională pe linie de stat a Vietnamului. în cadrul ședinței, conducătorul delegației Vietnamului de nord, Truong Chinh, a supus dezbaterilor o serie de probleme în vederea reunificării pe plan statal a Vietnamului.Nguyen Thi Binh, membru al Secretariatului conferinței, a dat citire mesajelor de felicitare adresate conferinței de diferite instituții și organizații de masă vietnameze, precum și de rezidenții vietnamezi din străinătate.Numeroșii delegați care au luat cuvîntul au reafirmat dorința profundă a maselor populare din cele două zone ale Vietnamului de a se realiza reunificarea națională pe baza independenței și socialismului și au aprobat măsurile întreprinse în vederea înfăptuirii grabnice a reunificării pe linie de stat.

Declarația M.A.E.
al R.P.D. Coreene1 . PHENIAN 19 (Agerpres). — tfn purtător de cuvint al Ministerului de Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în care condamnă acțiunile militariste întreprinse. in ultima perioadă, de regimul sud-coreean și de S.U.A. Sporirea forțelor militare în Coreea de sud, intensificarea manevrelor militare, precum și introducerea de către S.U.A. a unor cantități de armament nuclear în Coreea de sud, se spune în declarație, reprezintă o violare a acordului de armistițiu, o primejdie pentru pace și o piedică în calea reunificării independente și pașnice a Coreei.

0 expoziție specializată, care prezintă cele mai noi tipuri de aparate de radio și televizoare realizate de întreprinderile „Electronica" din București și „Tehnoton" din Iași, a fost deschisă în capitala R.D. Germane. La deschiderea expoziției au participat reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior, ai unor întreprinderi de comerț exterior și industriale din Berlin.
Comunicatul comun egip- 

teano-senegalez,dat puWicitâ- ții la Cairo, la încheierea vizitei o- ficiale a președintelui Senegalului, Leopold Senghor, arată că în cursul convorbirilor avute cu președintele Anwar El Sadat a fost identificată dorința reciprocă de a lărgi cooperarea bilaterală, în special în domeniile economic, comercial și cultural. Cele două părți au semnat un protocol comercial.
Parlamentul britanic și_a început miercuri noua sesiune. în fața celor două camere reunite ale parlamentului — Camera Comunelor și Camera Lorzilor — regina Elisa- beta a Il-a a citit mesajul tronului, care cuprinde propunerile legislative ale guvernului pentru noua sesiune. Este vorba de un amplu program, reprezentînd nu mai puțin de 28 de proiecte de lege, care urmează să fie dezbătute și aprobate de parlament în cursul unui an întreg.
Salariații uzinei

Slei” din localitatea „Chry-scoțianăLinwood au hotărît, în cursul unei adunări generale, să ceară naționalizarea filialei din Marea Britanie a companiei americane producătoare de automobile „Chrysler". Participanții la întrunire au hotărît, de asemenea, ocuparea uzinei din Linwood în cazul în care aceasta va fi amenințată cu închiderea.
Accident de aviație.Un vion al companiei naționale guatemaleze s-a prăbușit marți în zona muntoasă a statului Peten din nordul țării. 15 persoane și-au pierdut viața, iar alte 7 au fost grav rănite. Oficialitățile guatemaleze pun această catastrofă pe seama „timpului nefavorabil și a vizibilității reduse".

Comunicat privind încheierea reuniunii Comisiei redacționale 
pentru pregătirea Conferinței partidelor comuniste 

și muncitorești din Europaîn zilele de 17—19 noiembrie 1975 s-a desfășurat la Berlin reuniunea Comisiei redacționale pentru pregătirea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa.în cursul lucrărilor au luat cuvîntul reprezentanții celor 28 de partide comuniste și muncitorești din Europa participante la reuniune. Comisia redacțională a discutat proiectul de document al conferinței, pregătit de P.S.U.G.. în conformitate cu înțelegerea realizată între partidele frățești. Partidul Comunist Român a fost reprezentat printr-o delegație condusă de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
„O.N.U. trebuie să se adapteze 

la condițiile contemporane**
Dezbaterile din Comitetul juridicNAȚIUNILE UNITE 19 — Corespondentul nostru transmite : în Comitetul juridic al Adunării Generale continuă dezbaterile în problemele privitoare la creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in viața internațională.Pentru aceasta, sublinia reprezentantul Iordaniei, Sherif Abdul Sha- raf, Organizația Națiunilor Unite trebuie adaptată Ia condițiile contemporane, fundamental schimbate față de cele de acum 30 de ani, cînd a fost elaborată Carta. Organizația nu mai este un club de state, în principal europene. Actuala reprezentare din O.N.U. reflectă o nouă arie de evoluții, preocupări și deziderate, a- cestora adăugîndu-li-se în ultimul timp o nouă dimensiune, cea a dezvoltării și cooperării economice internaționale.Reprezentantul Olandei, Alting Von Getsau, a subliniat că, în ciuda apropierii sale de universalitate și a generării unor noi forme de colabo

Importante rezoluții adoptate 
de Adunarea Generală a O. N. U. cu privire la: 
• Accelerarea reunificării pașnice a Coreei • Cooperarea 
internațională în domeniul folosirii spațiului cosmic în scopuri 

pașnice • întărirea securității internaționaleAdunarea Generală a O.N.U. a a- doptat cu 54 de voturi, 43 contra și 42 abțineri un proiect de rezoluție supus dezbaterilor de un grup de 42 de state nealiniate și socialiste, între care și România, la punctul „Problema coreeană". Documentul, intitulat „Crearea condițiilor favorabile pentru transformarea armistițiului intr-o pace dreaptă in Coreea și accelerarea reunificării independente și pașnice a Coreei", cere dizolvarea imediată a comandamentului Națiunilor Unite din "sudul Coreei, retragerea necondiționată a tuturor forțelor străine staționate în această parte a țârii sub drapelul Națiunilor Unite, înlocuirea acordului de armistițiu cu un tratat de pace între părțile direct interesate, respectiv S.U.A. și R.P.D. Coreeană, adoptarea de măsuri vizînd reducerea forțelor armate ale Nordului și Sudului pentru crearea condițiilor necesare progresului pe calea unificării țării.în continuarea lucrărilor sale, plenara Adunării Generale a adoptat în unanimitate raportul Comitetului politic asupra cooperării internaționale pentru folosirea spațiului cosmic in scopuri pașnice. între altele, raportul recomandă adoptarea de măsuri pentru facilitarea folosirii cuceririlor din domeniul spațiului extraatmos- feric pentru aplicații practice la dezvoltare, în scopul accelerării progre
ROMA încheierea dezbaterilor generale

ia sesiunea F. A. O.ROMA 19 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul plenarei celei de-a 18-a sesiuni a conferinței F.A.O. au luat sfîrșit marți seara dezbaterile generale.în cursul dezbaterilor, care au durat peste 10 zile, șefii delegațiilor celor 135 de state membre ale F.A.O., precum și reprezentanții a numeroase organizații internaționale au trecut in revistă diferite aspecte ale si
VIENA

Hotărîri adoptate la reuniunea O P E CVIENA 19 (Agerpres). — Țările membre ale OPEC au căzut de acord să ofere statelor în curs de dezvoltare cel mai puternic afectate de repetatele majorări ale prețului țițeiului un ajutor care se va ridica, în 1976, la 1 miliard dolari. După cum s-a făcut cunoscut la încheierea reuniunii de la Viena a miniștrilor de finanțe ai țărilor OPEC. statele membre ale organizației vor contribui la acest fond, in principiu, cu 10 cenți de fiecare baril de petrol exportat, dar sistemul nu va fi a- plicat rigid. Anul trecut, producția medie de petrol a OPEC a fost de 30 milioane barili pe zi.într-o declarație făcută presei, reprezentantul Iranului, Jamshid A- mouzegar, a precizat că cererile de ajutor prezentate de statele în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol vor fi examinate de către OPEC și aprobate fie în funcție
Represiuni antidemocratice în SpaniaMADRID 19 (Agerpres). — în Spania se intensifică acțiunile represive împotriva tuturor celor care, într-un fel sau altul, își exprimă opoziția față, de politica oficială. Un comunicat difuzat la Paris de Uniunea militară democratică — ce reprezintă mișcarea de opoziție din cadrul armatei spaniole — menționează că nouă ofițeri din artilerie și infanterie au constituit, recent, obiectul unor măsuri disciplinare pentru că au protestat față de activitatea așa-nu- mitelor consilii de război. Totodată, comunicatul face cunoscut că cei 12

Reuniunea a însărcinat un grup de redactare, deschis tuturor partici- panților. să continue elaborarea proiectului, ținînd seama de observațiile exprimate în cursul discuțiilor.Forma îmbunătățită a proiectului va fi prezentată următoarei reuniuni a comisiei redacționale, care va avea loc în ianuarie 1976. La această reuniune se va examina, de asemenea, problema datei convocării conferinței.Reuniunea comisiei redacționale s-a desfășurat într-o atmosferă caracteristică relațiilor frățești, comuniste.

rare, eficacitatea organizației ca instrument al menținerii păcii și ca centru de armonizare a acțiunilor statelor nu s-a îmbunătățit. De aceea, Comitetul ad-hoc pentru Carta O.N.U. trebuie să examineze propunerile vizind sporirea eficacității Națiunilor Unite. De asemenea, creșterea rolului organizației, îmbunătățirea funcționării sale cer ca statele membre să folosească din plin cadrul și mecanismele organizației.Reprezentantul Guatemalei, Francisco Kramer, a arătat că majoritatea statelor membre consideră necesare unele îmbunătățiri ale Cartel pentru a putea astfel răspunde cu adevărat sarcinilor majore care confruntă statele lumii. Vorbitorul s-a pronunțat in favoarea creării în cadrul O.N.U. a unui instrument de reglementare a diferendelor șl continuării activității Comitetului ad-hoc.

sului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare.Adunarea Generală a adoptat apoi eu 109 voturi, nici unul contra și 19 abțineri raportul Comitetului politic asupra transpunerii in viață a Declarației cu privire Ia întărirea securității internaționale. Documentul cheamă statele membre să respecte cu strictețe principiile Cartei O.N.U. și reafirmă, între altele, opoziția fermă a Adunării Generale față de practicile de folosire a forței sau a- menințării cu forța în relațiile internaționale, față de intervenții, a- gresiune, ocupația străină și alte mijloace de acțiuni politice și economice prin care se încearcă violarea suveranității, integrității teritoriale, independenței și securității statelor. Totodată, raportul recomandă adoptarea de măsuri pentru oprirea cursei înarmărilor și promovarea dezarmării, evacuarea bazelor militare străine de pe teritoriile altor state, crearea de zone de pace și creșterea rolului O.N.U. în scopul eliminării cauzelor încordării internaționale și al asigurării păcii, securității și cooperării internaționale.De asemenea, documentul cheamă la dezvoltarea procesului de destindere, la eradicarea colonialismului, rasismului și apartheidului și la respectarea drepturilor popoarelor la autodeterminare.

tuației alimentare mondiale și s-au referit la căile de îmbunătățire a acesteia. Majoritatea delegațiilor s-au pronunțat in favoarea sporirii participării efective a F.A.O. la soluționarea problemelor cu care omenirea este confruntată in domeniul alimentației, in spiritul recomandărilor Conferinței mondiale a alimentației șl al cerințelor instaurării unei noi ordini economice internaționale.

de dificultățile cu care sînt confruntate balanțele lor de plăți, fie în vederea realizării unor planuri de dezvoltare concrete. OPEC va acorda acestor țări credite pe termen lung și fără dobîndă, dar aspectele tehnice de procedură urmează de-abia să fie luate în discuție.Un alt rezultat al reuniunii de la Viena a miniștrilor de finanțe ai OPEC îl reprezintă faptul că aceștia au hotărit să-și înstituționali- zeze întilnirile, constituind un „Comitet ministerial în problemele financiare și monetare". Totodată, a fost creat un „comitet de coordonare a fondurilor naționale și a agențiilor similare", menit să contribuie la strîngerăa relațiilor dintre cele 13 țări membre ale OPEC, relații care pină in prezent erau coordonate in principal în cadrul reuniunilor miniștrilor petrolului.
ofițeri arestați în cursul verii la Madrid și Barcelona au fost supuși, în închisoare, unui tratament inuman, de care nu este străină poliția politică, unealtă a franchismului, care acționează independent de ierarhia militară.în același timp, agențiile internaționale de presă informează despre continuarea valului de arestări declanșate în rîndul diferitelor sectoare și pături sociale din Spania. La Bilbao, cinci persoane au fost reținute, marți, sub acuzația că ar colabora cu organizația bască „E.T.A.".

DE 
PREIUIINDENI
• CENTURĂ DE SIGU

RANȚĂ... AUTOMATĂ. La Tallin a fost pusă la punct o nouă centură de siguranță pentru autoturisme. Spre deosebire de cele fabricate pină acum, noile modele nu trebuie ajustate in mod special, ci ele se reglează automat în funcție de poziția conducătorului auto sau a pasagerului. în viitor, toate autoturismele fabricate in U.R.S.S. vor fi înzestrate cu asemenea centuri de siguranță.
• RESURSE DE ENER

GIE MARINĂ. Diferența de temperatură dintre apa caldă de la suprafață și cea rece din adîncuri, înregistrată în regiunile tropicale ale oceanului, ar putea constitui o sursă aproape inepuizabilă de ener- < gie — au declarat, recent, sa- vanții americani William Avery și Owen Phillips, de la Universitatea Baltimore. Ei au precizat că o rețea formată din 500 000 de centrale electrice plutitoare plasate în regiunile tropicale ale oceanului planetar, fiecare generind un milion kilowați de electricitate ar putea asigura o cantitate de energie electrică de o sută de ori mai mare decit cerințele actuale ale lumii. Costul unei astfel de centrale a fost evaluat între 500 de milioane și un miliard de dolari, față de 700 de milioane dolari necesari pentru construire* unei uzine atomoelectrice.
• POPULAȚIA PAR? 

SULUI IN SCĂDERE.Capitala franceză cunoaște, în prezent, un fenomen de depopu- lare, astfel îneît numărul locuitorilor ei a ajuns la nivelul existent în 1881 — 2,3 milioane — relatează agenția France Presse, care citează primele rezultate date publicității ale ultimului recensămînt efectuat in Franța. între 1968 și 1975 capitala franceză a pierdut peste 33 000 locuitori și exodul are tendința să se accentueze. Cea mai mare parte a celor care au părăsit capitala o reprezintă populația cartierelor istorice din centrul Parisului. Se apreciază că principalele cauze ale acestui fenomen sînt creșterea chiriilor, tendința populației de a se stabili în afara centrului a- glomerat, precum și sporirea numărului de șomeri care pleacă in căutare de lucru în alte localități.
• BALANȚA TURIS

MULUI ITALIAN. In Pernele opt luni ale anului, turismul a furnizat Italiei venituri de 1 200 miliarde lire, superioare cu 45,6 la sută celor realizate în perioada corespunzătoare a anului 1974. Cheltuielile cetățenilor italieni în străinătate au totalizat 400 miliarde lire, de unde rezultă că balanța turistică a țării a înregistrat un excedent de 800 miliarde lire, care este de aproape patru ori mai mare decît surplusul primelor opt luni ale anului 1974.
• VESTIGII ALE UNOR 

VECHI CULTURI AFRI
CANE. Manuscrise cu conținut științific au fost descoperite de arheologi în Sahara, nu departe de orașul Agadez (Republica Niger). Ele conțin însemnări prețioase despre fenomene astronomice, adnotări cu caracter istoric și geografic, precum și diverse lucrări matematice. Bocumentele datează din secolele XV—XVII e.n. Ele constituie o mărturie semnificativă despre dezvoltarea diferitelor triburi din regiunile vestică și centrală ale continentului african. Experții presupun că sub nisipurile Saharei s-ar mai afla multe alte vestigii de ordin cultural ale civilizației africane.

• NOI ZĂCĂMINTE 
DE URANIU IN BRAZI
LIA. Geologii brazilieni au localizat două noi zăcăminte de minereu de uraniu la Campos Belos și Amorinopolis, în statul Goias. Potrivit primelor estimări, rezervele ar fi de ordinul a 1 500 tone, iar eșantioanele analizate pină acum arată un conținut în oxid de uraniu de 0.012 pină la 5 la sută. în prezent, rezervele braziliene de minereu de uraniu, exploatabile din punct de vedere economic, sint evaluate la 11 000 tone.

• CAPRICIILE VREMII.Datorită ploilor care cad de două zile în Italia centrală, la Roma s-au produs inundații. De asemenea, situația este dificilă la Veneția și în delta rîului Po. Din această cauză, comunicațiile rutiere sint perturbate în întreaga zonă. în același timp, datorită inundațiilor, avioanele ce părăsesc Roma decolează cu întârziere. Această toamnă capricioasă în Europa occidentală a adus asupra Spaniei un val de frig care a provocat ninsori ce au antrenat închiderea a numeroase trecători din munți, mal ales din nordul țării. Temperatura a scăzut simțitor în întreaga Spanie.
• FURNICILE „FABRI

CĂ" ERBICIDE. Fiecare furnică este un fel de „fabrică" de erbicide, pe care aceste insecte le folosesc împotriva vegetației din jurul furnicarului, susține zoologul sovietic P. Ma- rikovski. El a descoperit, de asemenea, că furnicile-secerători, care viețuiesc în regiunile secetoase, pot întîrzia, cu ajutorul unui anumit „preparat" de fabricație proprie, procesele biologice de putrefacție în semințele plantelor stocate ca rezerve de hrană.
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