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ÎNTĂRIM si dezvoltam temelia
PROGRESULUI MULTILATERAL AL TARII

TOVARÂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
l-a primit pe președintele Adunării Poporului 

din R. A. Egipt, trimis special 

al președintelui Anwar El Sadat

Se împlinește astăzi un an de la Congresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român, eveniment de excepționalâ insemnătate în viața 
partidului și a întregului nostru popor. Prin documentele pe care le-a 
adoptat — Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarâșul Nicolae 
Ceaușescu, Programul partidului. Directivele privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a României în viitorul cincinal șl în perspectivă, pină în 
1990, Normele vieții șl muncii comuniștilor, ale eticii și echității socia
liste — Congresul a trasat calea de dezvoltare a țării noastre pentru 
întreaga epocă Istorică a făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate șl a înaintării României spre comunism.

Un an reprezintă, desigur, un răstimp scurt în acest proces, dar 
suficient pentru a pune în evidență uriașa forță mobilizatoare a hotăriri- 
lor Congresului, rodnicia orientărilor pe care le-a trasat pe planul 
activității Interne — economico-sociale șl politico-educative — ca șl 
pe planul activității Internaționale.

Relevării Importanței hotărîrilor Congresului, a modului In care ele 
prind viață in aceste multiple domenii, ziarul nostru ii consacră o suită 
de articole șl grupaje documentare, a căror publicare o Inaugurăm 
astăzi.în glorioasa istorie a partidului și a patriei, Congresul al Xl-lea al P.C.R. va rămine Înscris ca marele forum care a adoptat Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, de edificare pe pămin- tul României a celei mai drepte și mai înaintate orînduiri sociale. Pentru prima oară în istoria sa, partidul a dobîn- dit astfel un program unitar, în care sînt cristalizate, în- tr-o viziune de largă perspectivă, obiectivele majore și direcțiile fundamentale ale politicii sale interne și externe, in care iși găsesc răspuns clar, științific fundamentat, toate problemele importante privind munca și lupta poporului român, căile dezvoltării sale viitoare.în același timp, prin adoptarea Directivelor privind dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico- sociala a tării pină în 1990, Congresul a concretizat prevederile Programului pentru perioada anilor următori, orientind astfel în modul cel mai precis activitatea constructivă a celor ce muncesc, stabilind sarcinile practice pentru toate sectoarele de activitate. în felul acesta, Congresul a reprezentat o nouă și strălucită expresie a capacității partidului de a-și îndeplini misiunea de forță conducătoare a națiunii noastre socialiste spre împlinirea celor mal înalte aspirații de progres, bunăstare și civilizație.Ne amintim de înflăcărată chemare adresată tuturor cetățenilor patriei de tovarășul Nicolae.

Ceaușescu în cuvîntarea rostită Ia Încheierea lucrărilor Congresului : „Am adoptat în aceste zile hotăriri de ifnportanță istorică... Acum este necesar să trecem cu hotărire la muncă in toate domeniile de acti
Prind viață 

hotăririle Congresului 
al Xl-lea al P. C R.

vitate, pentru realizarea In cele mai bune condiții a tuturor hotări- rilor care vor asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație socialistă".Răspunsul comuniștilor, al clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității nu s-a lăsat așteptat ; el a fost ferm, limpede, fără echivoc. 
ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI 
PARTIDULUI, A HOTĂRÎRILOR 
CONGRESULUI AL XI-LEA A 
DEVENIT CAUZA ÎNTREGULUI 
PARTID, A ÎNTREGULUI POPOR. Anul 1975 a fost un an, de muncă încordată, de strădanii neobosite, cu adevărat eroice. Și tocmai a- ceasta a făcut posibile remarcabilele succese care au marcat acest ultim an al cincinalului. De pe acum, Capitala și majoritatea județelor țării au îndeplinit prevederile întregului cincinal. Pe ansamblu. planul la producția industrială se realizează cu circa două luni mai devreme față de prevederile ma

xime ale cincinalului șl cu 5 luni mai devreme față de Directivele Congresului al X-lea.în pofida condițiilor climaterice nefavorabile, a crescut si producția agricolă, asigurînd condițiile nece

sare unei bune aprovizionări a populației cu toate produsele agro- alimentare. Pe baza dezvoltării puternice a economiei, a continuat să se ridice nivelul de trai al poporului ; creșterea cu 22 la sută a retribuției reale depășește prevederile cincinalului ; amploarea construcției de locuințe, fondurile importante alocate de stat pentru satisfacerea nevoilor social-culturaie ale cetățenilor, măsurile adoptate pentru îmbunătățirea comerțului șl a aprovizionării se reflectă binefăcător tn viața fiecărei familii.Avem deplin temei să ne mtn- drim cu aceste minunate succese. Ca și cele obținute pină acum, ele nu ne-au venit In dar, nu s-au produs de la sine, ci sint rezultatul eforturilor neobosite, pline de abnegație, ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale oamenilor muncii de toate naționalitățile, ale întregului nostru popor.

liber și stăpîn pe destinele sale, conștient că tot ce făurește slujește înălțării patriei pe trepte mereu mai înalte de prosperitate șl civilizație. Anul care a trecut de Ia Congresul al Xl-lea ne-a dovedit, o dată mai mult, ce puteri cu adevărat de nebiruit avem tnbrațele și mințile noastre, ce roadebogate putem do- bindi cind nu ne precupețim energia, . hărnicia, elanul, dăruirea. Și aceasta este cu atit mai important cu cit în anii următori va fi nevoie de și mai multă energie, hărnicie, e- lan și dăruire spre a transpune în viață pină la capăt ansamblul hotărîrilor Congresului.în scurt timp vom trece la înfăptuirea prevederilor planului cincinal 1976—1980, parte integrantă a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Obiectivul fundamental al perioadei următoare va fi continuarea dezvoltării rapide și modernizării bazei tehnico-mate- riale a societății, laturile de ordin calitativ ale activității economice urmînd să albă un rol determinant. Spre a înțelege amploarea și complexitatea sarcinilor care ne stau în față ( este suficient să amintim că circa 33 la sută din venitul național va fi alocat dezvoltării economico-sociale a țârii, volumul investițiilor in viitorul cincinal reprezentind circa 1 000 miliarde lei. Prin îmbunătățirea repartizării forțelor de producție pe teritoriul național, fiecare județ va 
(Continuare in pag. a IV-a)

în ziua de 24 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, l-a primit pe Sayed Marei, președintele Adunării Poporului a Republicii Arabe Egipt, trimis special al președintelui Anwar El Sadat.La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față ambasadorul R. A. Egipt la București, Hassan Aii Daoud.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui Anwar El Sadat cu privire la poziția Republicii Arabe Egipt față de situația din Orientul Mijlociu și în legătură cu rezultatele vizitei șefului statului egiptean în S.U.A. și în țări din Europa occidentală. împreu
Asigurarea continuității procesului 
de edificare a securității europene 

reclamă aplicarea fermă a principiilor, 
a angajamentelor asumate

Va trebui să insistăm și să acționăm — in spiritul in care 
s-a lucrat în pregătirea conferinței —pentru înfăptuirea in 
viață a tuturor 
la Helsinki.

prevederilor din documentele semnate

NICOLAE CEAUȘESCU

nă cu mesajul, președintele Republicii Arabe Egipt a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu un salut frățesc, iar poporului român urarea de a obține realizări tot mai mari în edificarea noii orînduiri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit călduros și a rugat pe oaspete să transmită, din partea sa, același salut frățesc președintelui Anwar El Sadat, precum și urări de succes deplin poporului egiptean prieten.în cadrul convorbirii s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor politico-diplomatice pentru soluționarea rapidă, pe cale pașnică, a situației din Orientul Mijlociu, care să ducă la instaurarea unei păci drepte și trainice în această zonă, ceea ce presupune retragerea trupelor israe- liene din teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967 și rezolvarea problemei poporului palestinean 

• r

tn conformitate cu interesele și aspirațiile sale naționale legitime.în timpul întrevederii a fost relevat cu satisfacție faptul că relațiile dintre țările noastre cunosc o dezvoltare rodnică și multilaterală, avlnd la bază înțelegerile importante stabilite cu ocazia întâlnirilor și convorbirilor la nivel înalt de la București și Cairo, prietenia și înțelegerea deplină dintre cei doi președinți. Totodată, a fost exprimată dorința comună de a extinde și întări colaborarea fructuoasă româno-egipteană — pe plan politic, economic, tehnico- științific, cultural și în alte domenii de interes reciproc — de a intensifica conlucrarea pe tărimul vieții internaționale, în folosul ambelor state și popoare, al edificării unei lumi mai drepte și mai bune.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

In Capitală, sute de utilaje degajează zăpada de pe bulevarde șl străzi Foto : E. Dichiseanu _________________________ ______________________
In ionele afecta te de zăpadă și viscol

Să se acționeze energic pentrn descongestionarea căilor de circulație, bnna aprovizionare a unităților
economice si a populației, pentru desfășurarea normală a întregii activitățiNinsorile din ultimele zile șl mal ales viscolul, care au cuprins Cimpia Bărăganului și alte zone din partea sudică a țării, au troienit zăpada, au dus la blocarea pe anumite porțiuni a căilor de circulație, încă din cursul zilei de duminică, dar mal ales in cursul zilei de ieri, au fost luate măsuri energice pentru descongestionarea căilor de circulație, pentru a asigura continuarea neîntreruptă a producției in întreprinderile industriale, pentru a evita pagubele tn unitățile zootehnice, pentru desfășurarea normală a întregii activități de aprovizionare a populației etc.Este necesar ea. In continuare, tn toate localitățile afectate de Intemperii să se acționeze hotărit pentru degajarea de zăpadă a drumurilor și zonelor învecinate, pentru a se asigura transportul la lucru al tuturor muncitorilor, aprovizionarea cu materiale a întreprinderilor, astfel Incit In toate unitățile activitatea de producție să se desfășoare normal. O atenție deosebită va trebui acordată în continuare unităților zootehnice, eliberării căilor de acces spre grajduri și saivane, asigurării furajelor șl apei pentru animale, încălzirii corespunzătoare a adăposturilor.Este necesar să se asigure pretutindeni folosirea completă a forțelor mecanice, precum și participarea efectivă a populației Ia curățirea zăpezii de pe străzi, din fața instituțiilor, astfel incit mijloacele de transport tn comun să funcționeze normal, unitățile comerciale să poată fi aprovizionate ritmic spre a satisface în continuare, tn bune condiții, cerințele cetățenilor.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" RELATEAZĂ:
BUCUrCȘti Duminică dimineața, pe toate arterele de penetrație din Capitală, pe bulevardele și străzile cu trafic intens erau prezente zeci de mașini și utilaje, dotate cu pluguri și perii, care au reușit să degajeze zăpada depusă pe partea carosabilă, astfel incit circulația au

tovehiculelor și Îndeosebi a mijloacelor de transport în comun să nu fie întreruptă. Practic, din momentul declanșării acestei acțiuni, toate cele 265 de mașini și utilaje, din care 82 cisterne cu plug și perii, 107 tractoare ș.a., au intrat In program non-stop, descongestionind o- perativ străzile și căile de acces spre 

întreprinderi, depozite și rampe de încărcare și descărcare a mărfurilor. Paralel, au intrat în acțiune și comandamentele constituite la nivelul sectoarelor, care, printr-o mobilizare rapidă a mijloacelor tehnice și a forțelor umane din întreprinderi și instituții, au început operația de degajare a zăpezii din incintele acestora, de pe străzile secundare, din dreptul depozitelor și magazinelor, au antrenat un mare număr de cetățeni.O amplă concentrare de forțe a avut loc îndeosebi in zonele mărginașe ale orașului, unde zăpada a fost puternic viscolită — la Berceni, pe bd. Metalurgiei, în zonele Popești Leordeni, Jilava, platforma industrială „23 August" ș.a. în ciirsul zilei de Ieri, în întreprinderi și instituții au fost constituite echipe speciale, care, după programul de lucru, au rămas să lucreze la deblocarea rigolelor și a căilor de acces spre depozite și rampele de încărcare. Constructorii de utilaj chimic și de material rulant de la „Grivița roșie" au luat în primire Calea Griviței, de la Podul Constanța și pină la Podul Grant, iar metalurgiștii de la „Laromet" — o mare porțiune a bulevardului Bucureștii Noi, aducînd o contribuție importantă la buna desfășurare a transportului pe această mare arteră de circulație. Asemenea acțiuni au fost întreprinse și în alte mari întreprinderi, precum cea de mașini grele și 

de utilaj chimic din Berceni, în platforma Pipera, în zona industrială Militari.
BUZQU Viscolul declanșat duminică în zona de cîmpie a județului Buzău a închis circulația pe toate drumurile naționale și județene. Din această cauză, la întreprinderile de sîrmă, geamuri, de utilaj tehnologic, tîmplărie metalică, Ia șantierele de construcții, o parte din muncitorii navetiști nu au putut să ajungă la lucru în dimineața de luni. Prevă- zînd o astfel de situație, comandamentele județean și municipal au mobilizat încă de duminică factorii de conducere din unitățile productive, stabilind măsuri de reorganizare a formațiunilor de lucru și constituirea de schimburi prelungite. Astfel, activitatea productivă s-a desfășurat a- proape normal. Aprovizionarea tu materii prime și materiale pe calea ferată nu a fost dereglată, suplinind și cantitățile ce trebuiau transportat» pe căile rutiere.Măsuri energice au fost întreprins» pentru asigurarea aprovizionării corespunzătoare a populației din municipiul Buzău și din celelalte localități. Stocurile de produse alimentare asigură satisfacerea nevoilor în fiecare oraș și comună.

Evoluția vieții internaționale, dezvoltarea raporturilor interstatale în Europa in perioada, relativ scurtă, care a trecut de la încheierea Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, prin semnarea la Helsinki de către reprezentanții cei mai autorizați ai statelor a Actului final, au reliefat importanta deosebită a acestui eveniment pentru dezvoltarea procesului de 'destindere pe continent, pentru cauza păcii și colaborării internaționale.După cum se știe, elaborarea documentului final, încheierea cu succes a conferinței au încununat o intensă și laborioasă activitate a statelor participante. înscriind problema securității în Europa ca o preocupare de prim ordin a politicii sale externe, România socialistă s-a manifestat ca un factor deosebit de activ in pregătirea și desfășurarea conferinței, in toate fazele sale, aducind o contribuție amplă, substanțială la așezarea negocierilor pe baza

BfâilC! Două zile a nins aproape continuu. Pentru Înlăturarea greutăților create de ninsoarea abundentă, și in special de Viscol, au fost mobilizate importante forțe tehnice și umane și s-au luat măsuri ca producția să nu fie întreruptă sub nici un motiv. Muncitorii vor lucra în schimburi prelungite pînă cînd tovarășii lor din comune vor putea ajunge la lucru. In acest sens, întreprinderile industriale din municipiul Brăila au luat măsurile care se impuneau. Toți cei care nu sînt in schimburi participă la ample lucrări de deszăpezire și aprovizionare. Echipe speciale de la I.R.E., telefoane, drumuri acționează neîntrerupt. Se face totul ca aprovizionarea cetățenilor, a întreprinderilor și instituțiilor să se desfășoare normal.indicațiilorIalomița. Pa baz*comitetului județean de partid, utilajele întreprinderii județene de drumuri și poduri (autofreze, autogre- dere, buldozere cu lamă) acționează neîntrerupt pentru deblocarea centralelor termice, a stațiilor electrice. In principalele unități economice ale județului Ialomița — Combinatul de îngrășăminte chimice, Filatura din Slobozia. Combinatul de celuloză și hîrtie, întreprinderea materialelor da 
(Continuare în pag. a Il-a) 

unor norme șl reguli democratice de funcționare, la elaborarea unor documente cit mai clare, mal precise și mai angajante, la desfășurarea și încheierea cu succes a reuniunii — toate acestea fiind strins legate de activitatea practică depusă de țara noastră pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele continentului, în interesul destinderii și colaborării internaționale. în această privință, este bine cunoscut rolul nemijlocit, determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în desfășurarea unui amplu dialog internațional, în orientarea întregii activități a țării noastre pe linia realizării securității europene — activitate încununată de cuvîntarea rostită la Helsinki, care a constituit nu numai o strălucită prezentare a pozițiilor constructive ale României socialiste, dar și conturarea unei largi perspective asupra a ceea ce trebuie întreprins concret în vederea transformării Europei intr-un continent al păcii și cooperării rodnice.România consideră că, odată cu încheierea și semnarea la nivelul cel mai înalt a documentelor, a început o etapă nouă, hotăritoare — aceea a transpunerii in viață a principiilor și măsurilor convenite, a dezvoltării și adincirii lor, a realizării in fapt a păcii, colaborării largi, in vederea progresului și Înfloririi tuturor națiunilor.în această etapă se impune ca o sarcină esențială, în primul rînd, să se acționeze ferm pentru aplicarea integrală a concluziilor și hotărîrilor asupra cărora s-a convenit. Actul final reprezintă un ansamblu de angajamente, de principii și linii de acțiune în conduita statelor, a căror finalitate este fundamentarea unei securități reale și dezvoltarea unei cooperări fructuoase în toate sectoarele de activitate. De aci. decurge, implicit, necesitatea ca TOATE, absolut toate prevederile documentului să fie traduse în viață cu bună credință, în spiritul șl litera sa, să fie respectate în toate Împrejurările și pe toate planurile — politic, economic și în alte domenii — de către fiecare țară șl tn raport au toate celelalte țări semnatare.Totodată, Actul final este conceput în spiritul egalității suveran» a sta
Continuam ancheta noastră;

CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Opinii de AL. ROSETTI („O comisie academică"), AL. DIMA 
(„Simplicitate energică"), prof. AL. NICULESCU („Limba cul

turii noastre") — în pagina a IV-a.

telor, al cooperării Intre toate țările participante, indiferent de orinduire, de mărime, de apartenență sau ne- apartenență la alianțe militare. După cum este știut, tocmai abordarea problemelor în acest spirit și pe baza acestor norme a asigurat succesul lucrărilor Conferinței general-euro- pene. Cu atît mai mult este necesar acum să se acționeze în același spirit și potrivit acelorași norme, militîn- du-se ferm pentru dezvoltarea neîngrădită a raporturilor multilaterale intre toate statele participante, fără nici o deosebire, pentru conlucrarea lor activă, directă pe plan internațional — ca o premisă importantă a înaintării pe calea destinderii, securității și cooperării în Europa șl în lume. Numai respectîndu-se toate prevederile din document, asigurîn- du-se participarea activă, egală în drepturi a tuturor statelor membra, luîndu-se în considerare interesele tuturor statelor, semnătura pusă pe document va fi onorată, conferința va răspunde așteptărilor popoarelor, exercitînd o influență pozitivă în direcția îmbunătățirii continue a climatului politic în Europa și în lume, a stimulării cooperării în interesul fiecărei națiuni și a progresului general.Totodată, în Actul final se subliniază convingerea unanimă că atingerea obiectivului stabilit necesită continuarea, in forme organizate, a eforturilor și conlucrării multilaterale începute de conferință. Așa cum se știe, România socialistă a apreciat de la început că înfăptuirea unei securități trainice pe continent, care să ofere tuturor popoarelor garanția că se pot dezvolta liber, nestingherit, la adăpost de orice amenințări sau amestec din afară constituie un amplu proces, în cadrul căruia prima conferință general-europeană nu poate fi un punct terminus, nu se poate limita la consacrarea unei situații existente la un moment dat, ci trebuie să constituie o platformă de lansare spre noi acțiuni pe calea edificării securității. în cristalizarea a- cestui punct de vedere țara noastră a pornit de la considerentul realist că enunțarea principiilor și a moda-
(Corttinuare in pag. a V-a)
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FAPTUL;
DIVERS!

Cabinetele de științe sociale din întreprinderi 
în sprijinul învățămîntului de partid, 
al întregii activități de propagandă

I
I
I

30 de bătrîni IE să o vorbă : cine are un bătrîn și-l păstreze, iar cine nu să-1 cumpere. Orașul Za- nu duce lipsă de bătrîni, de înțelepciunea lor. Iatălău nici că deunăzi, 30 dintre ei, pensionari, s-au dus la primăria orașului cu propunerea : vrem să • ajutăm la stabilirea planurilor de culturi pentru gospodăriile populației din oraș. Cu alte cuvinte, odată cu venirea primăverii, în grădinile oamenilor să se cultive mai multe legume și zarzavaturi, să se planteze mai mulți meri, peri, cireși, piersici, ! viță de vie. în aceste zile, cei30 de bătrîni bat pe la porți și discută cu fiecare din cei peste 7 000 de gospodari ai orașului.
„Cumnate 
Iul"

Aflind ci Ioan Pop a comis 
un accident de circulație și că 
este pus sub urmărire penală de 
către procuratura Cluj-Napoca, 
Gheorghiță Arcadie, din aceeași 
localitate, s-a oferit să-l scape 
basma curată. El i-a spus lui 
Pop că e cumnat cu procurorul 
care-l anchetează. Bucuros, Pop 
i-a dat 1 000 de lei fără să cli
pească. In curind, avea să des
chidă ochii a mirare aflind că 
Arcadie n-are nici un cumnățel 
procuror, că n-are nici o ocu
pație și că se „ocupă" de el 
însuși un alt procuror, pentru 
trafic de influență. Și avea să 
mai afle că Arcadie a și încasat, 
intre timp, un an și opt luni.

IIIII !I
De-ale 
călătorieiIIIIII

I

Autobuzul 31-IL-1677 circulă pe 
ruta Slobozia-Grindu, județul 
Ialomița. Pe parcurs urcă me
reu alți călători. Șoferul Vlase 
Răducanu încasează banii, dar 
nu eliberează bilete. La Cocora, 
cu 10 kilometri inainte <fe capă
tul de linie, se face un sondaj : 
din 20 de pasageri, 13 n-au bi
lete. Dar de plătit, au plătit. La 
un loc, peste 100 de lei. Sumă 
pe care și-a insușit-o șoferul. 
Dar la celelalte curse și in ce
lelalte zile ? $i-atunci, să te 
mai mire că respectiva cursă este 
considerată de conducerea auto
bazei Slobozia ca... nerentabilă ? 
O fi ! Cu asemenea șoferi...

„Promoția" 
tinerilor 
însuratei»O idee originală a primăriei din Botoșani : să reunească întreaga „promoție" a tinerilor căsătoriți din acest an. La înt'il- nirea cu tinerele perechi au participat oficialitățile primăriei, medici, profesori, juriști. A avut loc un dialog fructuos, într-o atmosferă tinerească, de bună dispoziție. „Capii" de familie și tinerele gospodine au declarat la... unison că în căsnicia lor domnește cea mai bună înțelegere. Care înțelegere să fie, a- șișderea, și la... anul și la mulți ani I
Numai lui nu
și-a ghicit...Deși a ajuns la o vîrstă respectabilă — o jumătate de veac — Constantin Luncan din Piatra Neamț (str. Traian nr. 2) nu a muncit... niciodată. Toată viața a trăit de pe o zi pe alta, din expediente și escrocherii. în ultimul timp s-a declarat ghicitor al viitorului. Și-a făcut rost da recuzita specifică și a început să prezică tot felul de baliverne. Firește, cu cît dărnicia credulilor era mai mare, cu atît și viitorul prezis era mai... luminos. Numai viitorul propriei sale escrocherii nu și l-a putut prezice. L-a „ajutat" instanța pentru nouă luni.

| NorocoasaIIIIIII
Autobuzul 31-BV-1677 oprește in comuna Moacșa, județul Co- vasna. Coboară mai mulți pa- ' sageri, printre car^ și E. A., care, fără să se asigure, traversează șoseaua prin fața autobuzului. Dar ea a apărut și în fața unui Trabant (l-Cj-4290). Deși a frînat brusc, călătoarea este proiectată pe capota mașinii, sparge parbrizul, iar șoferul de la volanul Traban- tului (Vilț Vaier), cu o prezență de spirit extraordinară, o prinde cu mina și... Și norocoasa nu mai ajunge sub roțile mașinii. Se alege doar cu cîteva zgîrieturi, cu o spaimă zdravănă și — sperăm — cu o învățătură de minte.

Pe furiș,
| peste cîmpTractoristul loan Stan-On-cuțu și I. Pop din Săpința (Ma- I ramureș) au căzut la învoială, au bătut palma și au băut aldă- 1 mașul. Primul s-a angajat să-i ■ aducă celui de-al doilea, cu ; tractorul, niște piatră dintr-o I I carieră, pentru construcția ca- .sei. Umblînd noaptea pește cîmp, pe furiș, ca să nu-1 în- f tîlnească cineva de la postul de miliție, tractoristul a strivit, din I greșeală, sub roțile remorcii, un I sătean adus să ajute la încărcat.O viață de om pentru... un ■ transport pe ftiriș !

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților !
„Scinteii" -I

De la adoptarea hotărîrii privind înființarea în întreprinderi, instituții și unități de învățămînt a cabinetelor de științe sociale au trecut patru ani, timp în care ele au acumulat o experiență bogată în activitatea poli- tico-educativă.Pornind de la necesitatea valorificării și extinderii experienței înaintate, în perspectiva noilor exigente și sarcini ce revin cabinetelor de științe sociale în sprijinirea multilaterală a învătămîntului de partid. Comitetul județean de partid Buzău a organizat recent un schimb de experiență pe această temă, la care au participat secretari și locțiitori de secretari de partid din întreprinderile municipiului, responsabilii colectivelor cabinetelor de științe sociale din municipiu și unele comune apropiate, alți factori de răspundere. înaintea dezbaterilor pro- prlu-zise, participanții au asistat la predarea unei lecții („Baza tehnică materială a socialismului") — desfășurată în cadrul învățămîntului de partid la cabinetul de științe sociale al întreprinderii de geamuri, au vizitat cabinete din întreprinderile municipiului. în cele ce urmează vom insista asupra citorva idei și opinii exprimate, care prezintă interes și pentru alți activiști, lectori, propagandiști, pentru țoți cei chemați să pună în valoare avantajele cabinetelor în acțiunea de perfecționare a învățămîntului de partid, a activității politice din întreprinderi.Ca urmare a preocupărilor organelor locale de partid și a conducerilor unităților de producție, precum și a unei susținute munci de îndrumare și control desfășurate de comitetele județean și municipal, cele mai multe din cabinetele de științe sociale din Buzău dispun de o dotare corespunzătoare, de un bogat și diversificat material, necesar bunei desfășurări a invățămîntului de partid, a întregii activități de propagandă, muncii politice de masă.Așa cum a reieșit din discuții, numeroase cabinete de științe sociale din județ desfășoară o bogată activitate consacrată cunoașterii aprofundate a documentelor Congresului a] XI-lea, a Programului partidului, aducînd o contribuție prețioasă -la îmbunătățirea permanentă a conținutului întregii activități propagandistice. La cabinete are loc cu regularitate instruirea propagandiștilor, a a- gitatorilor, cursuri și seminarii ale învățămîntului de partid, se acordă consultații colective sau individuale, cabinetele constituind, in același timp, un cadru prielnic pentru studiul individual al propagandiștilor și cursanților.Schimbul de experiență a scos în evidență că eficiența educativă a activității cabinetelor este nemijlocit legată de modul în care materialul informativ și documentar de care 

ÎN ZONELE AFECTATE DE ZĂPADĂ Șl VISCOL
(Urmare din pag. I)construcții, „Confecția" din Călărași — s-au luat măsuri pentru a se înlătura greutățile apărute (din pricina ne- funcționării multor mijloace de transport nu s-a lucrat ’la întreaga capacitate) și a se asigura prezența la lucru a muncitorilor.Aprovizionarea cu alimente a populației se desfășoară corespunzător. în toate școlile județului se desfășoară o activitate normală, unitățile fiind asigurate cu combustibil.

Vrancea din pfimele ore ale dimineții, pe baza programului o- perativ întocmit de comandamentul județean, au fost mobilizate mijloace mecanice din toate întreprinderile din județ, care au fost dirijate pe traseele de circulație în vederea descongestionării acestora de zăpadă. Se dă o atenție deosebită rețelelor de transport legate de activitatea unităților economice și industriale, de alimentație publică, asistență sanitară. școli. în această acțiune au fost mobilizați și numeroși cetățeni din orașele și comunele județului, angajați ai întreprinderilor și instituțiilor.
Olt. Comandamentul județean a luat măsuri energice pentru funcționarea tuturor căilor de comunicație, în zona Drăgănești—Olt, pe drumul județean 546 au fost concentrate au- togredere și pluguri pentru deszăpezire. De asemenea, la Corabia, pe drumul județean 543 — Corabia—Iz- biceni, sint autogredere și tractoare
o ÎndatorireAșa cum ne relatează corespondenții noștri, cum ne informează factorii de răspundere din diverse departamente. pentru deszăpezirea arterelor de circulație, a căilor de acces spre locurile de muncă, se acționează cu importante mijloace tehnice și mecanice în toate județele aflate sub influența intemperiilor. Forțe masive sint mobilizate și pen-
IN ZOOTEHNIE: căi de acces, stocuri de furaje, apă 

și adăposturi corespunzătoare pentru animaleConsiliile populare comunale, conducerile unităților agricole au datoria să<ia măsuri ferme pentru buna desfășurare a muncii în fermele zootehnice : asigurarea cu furaje și apă a animalelor, menținerea temperaturii corespunzătoare în adăposturi. în a- cest sens, în fiecare unitate agricolă trebuie mobilizate forțele necesare la lucrările curente din zootehnie, îndeosebi la eliminarea zăpezii de pe căile de acces spre grajduri sau spre depozitele de furaje. O deosebită a- tenție trebuie acordată creării condițiilor de microclimat în interiorul construcțiilor zootehnice, astfel incit animalele să nu sufere de frig.în județul Brăila, de pildă. — ne transmite corespondentul nostru — de la comuna Măxineni a fosț trimisă o formație de tractoare Si oameni pentru a salva o turmă de oi care se afla înzăpezită între satele Muchea și Latinu. Aceleași măsuri; au fost întreprinse la Tichilești, însurăței. Dudești și în alte localități unde un important număr de oi a 

dispun este strîns ancorat în realitățile județului sau ale unității respective, sintetizează și oferă muncii politice date concrete privind colectivele respective. în acest sens, a fost relevată experiența pozitivă a cabinetelor de la întreprinderea de geamuri, fabrica de zahăr, întreprinderea metalurgică, unde au fost întocmite grafice privind structura prețului de cost realizat de întreprinderile respective, situația rebuturilor pe anii 1974 și 1975. Demn de reținut este faptul că asemenea materiale nu rămîn în dosare, ci sint integrate efectiv în munca politico- educativă, slujind mobilizării celor ce muncesc, la îmbunătățirea activității. înlăturarea diferitelor deficiente. De pildă, la întreprinderea de geamuri, secția oglinzi, se iviseră în ultimul timp o serie de abateri pri
Pe marginea unui schimb de experiență 

organizat de Comitetul județean de partid Buzău

vind disciplina, calitatea operațiilor executate etc. Pe baza datelor furnizate de cabinet, propagandiștii, agitatorii au inițiat o serie de discuții cu oamenii asupra cauzelor unor astfel de deficiențe. Rezultatul : în ultimele două luni, producția fizică și valorică a secției a crescut cu 25—30 la sută.în aceeași întreprindere, organizarea," cu sprijinul cabinetului, a unor acțiuni eficiente, cu ecou în Conștiința oamenilor, cum ar fi : cu microfonul printre întîrziați, dezbateri pe grupe restrânse pe baza unor grafice care evidențiau pierderile cauzate de absențe etc., a contribuit ca în ultimele trei luni absențele să se reducă, față de perioada corespunzătoare a anului trecut, de circa patru ori.O problemă asupra căreia au stăruit în mod deosebit participanții la schimbul de experiență este în ce măsură materialul documentar existent la cabinete este bine organizat, clasat, încît să poată fi folosit efectiv și în mod lesnicios de toți cei interesați. în această privință există unele activități meritorii. De pildă, la cabinetele din cadrul întreprinderii de geamuri, întreprinderii de mase plastice s-au întocmit dosare cuprinzind tematica și bibliografia pentru toate cursurile din cadrul învătămîntului de partid, mape documentare ce reunesc consultațiile apărute în presă, alte materiale pe care propagandiștii, cursanții, toți cei interesați le pot consulta. în majoritatea întreprinderilor, cabinetele sint dotate și cu materiale vizuale și auditive — planșe, diafilme, diapozitive, benzi magnetice, precum și cu aparatura necesară utilizării acestora, ceea ce permite desfășurarea unei activități bogate, diversificate.

cu lamă. Pe șoseaua națională Slatina—Craiova și Slatina—Pitești se circulă in condiții bune. Continuă să ningă, dar zăpada nu este viscolită.
Galați Menținerea în stare de funcționare a căilor de acces pune probleme deosebite din cauza căderilor permanente de zăpadă și a viscolului. în cursul zilei de duminică, pe șoselele Galați—Tecuci, Galați—Tg. Bujor. Galați—Pechea s-a acționat cu autofreze, autogredere, buldozere, utilaje care de atunci patrulează fără încetare. în municipiul Galați, de asemenea, se fac eforturi mari pentru asigurarea, traficului normal de circulație. Au ieșit la deszăpezire și cetățeni din cartierele orașului, lucrători ai unităților e- conomice, comerciale etc. Transportul în comun a început să se desfășoare anevoios ; totuși edilii se străduiesc să facă față noilor condiții.
Vaslui. Mii de oameni au fost mobilizați • cu unelte și mijloace mecanice la dislocarea drumurilor și a căilor de acces. în județ sint formate peste 100 de brigăzi de intervenție.. Pe drumurile naționale București—Iași, Vaslui—Bacău, Crasna— Huși—Albița, unde circulația a devenit anevoioasă, s-a intervenit prin secția drumuri și poduri naționale. Direcția județeană de drumuri ara în activitate 6 buldozere grele, 6 autogredere, 2 autofreze, 57 de mijloace de transport auto. Sint asigurate 8 000 mc nisip și aproape 100 tone sare.

CETĂȚENEASCĂtru a înlătura orice piedică ce s-ar putea ivi în calea desfășurării în bune condiții a aprovizionării populației.în condițiile acestui efort organizatoric general, comandamentele locale de deszăpezire fac un apel către toți cetățenii, către instituții șl întreprinderi, către școli și institute de învățămint superior, către asocia-

fost surprins de viscol pe cîmp. La complexele intercooperatiste de creștere a porcilor de la Tichilești și De- dulești, complexul intercooperatist de îngrășare a mieilor de la Albina și altele, formații de oameni au acționat neîntrerupt pentru înlăturarea zăpezii și pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării normale a procesului de producție. Viscolul a a- fectat unele rețele de alimentare cu energie electrică a unor ferme zootehnice. Pentru prevenirea și reducerea pagubelor, la cooperativele a- gricole Bordei Verde, Valea Cînepii și altele au fost luate măsuri speciale de asigurare a temperaturii necesare în halele de păsări. Tot pentru desfășurarea normală a activității in sectoarele zootehnice, pentru înlăturarea zăpezii de pe șosele și drumuri de acces lucrează peste 30 000 de oameni cu lopeți. în același scop se folosesc 36 de tractoare cu lamă, autogredere, 30 buldozere și alte mijloace în sectoarele zootehnice ale cooperativelor agricole de producție fi

Dar acțiunea de sistematizare, cla- - sare nu a cuprins încă întregul material existent. Din această cauză, la diferitele solicitări de materiale se oferă mai ales articolele cuprinse în mapele documentare. Se înregistrează pe benzi de magnetofon lecții și consultații, alte materiale social-poli- tice difuzate prin radio și televiziune, dar ele nu sint fișate, intr-un sistem care să asigure regăsirea promptă, operativă a unor idei, aprecieri.Din consfătuire a reieșit clar că tocmai existența materialului bogat de care dispun cabinetele și mai ales îndatoririle ce le revin în condițiile diversificării atît de largi a învățămîntului de partid, ale eșalonării programelor de studiu pe patru ani de zile impun ridicarea activității de informare șl documentare ar ca

binetelor Ia un nivel superior. în prezent, au arătat mai mulți participant!, este strict necesar ca această activitate să fie călăuzită de o concepție clară și unitară, care să asigure înregistrarea, stocarea și regăsirea operativă a informației, să imprime un caracter științific eforturilor de întocmire a instrumentelor de lucru menite să ușureze accesul celui interesat la materialul primar.Avem în vedere aplicarea unor metode modeme, cum ar fi cataloagele și fișierele tematice, care să sistematizeze întregul material existent, inclusiv cel înregistrat pe benzi, sau cel cuprins în diafilme și diapozitive, corespunzător conținutului programelor diferitelor cursuri și seminarii, sau altor cerințe ale muncii politico-educative. O asemenea clasificare sistematică prezintă și avantajul unei continuități absolut necesare In această muncă, al unei perspective clare, care ar permite să se înlăture fărâmițarea și întreruperile existente în prezent. Un exemplu concludent. Anul trecut s-a întocmit, pe plan central, pentru cele opt teme inspirate din Programul partidului, care au format obiect de studiu în învățămîntul de partid, o bibliografie bogată, care se găsește și in prezent la cabinete. Aceste fișe ar putea fi și acum utile, pentru că majoritatea lor trimit la materiale actuale, cu condiția însă să fie redistribuite, regrupate în funcție de temele și cursurile existente în acest an. Dar ele stau nefolosite, așezate în aceeași ordine cum au fost primite.Luările de cuvînt au fost unanime In a aprecia că rodnicia activității depuse de cabinete se află în relație nemijlocită cu însăși organizarea 

Cetâțenii la datorie curâțâ trotuarele și rigolele de zdpadâțiile de locatari, de a lua măsuri imediate, cu participarea tuturor locuitorilor, pentru degajarea zăpezii din fața instituțiilor, din fața locuințelor, de pe căile de acces spre serviciile publice și unitățile de aprovizionare. Este o datorie civică a noastră, a tuturor, mai tineri ori mai
Aprovizionarea populației 

decurge normalîn momentul de față, aprovizionarea populației se desfășoară normal, ne asigură factorii de răspundere din Ministerul Comerțului Interior. Afirmația se bazează pe informațiile primite în cursul zilei de ieri, la dispeceratul comandamentului înființat in minister. în magazine există cantități suficiente de mărfuri. Capitala, de exemplu, a primit ieri, printre altele, 80 tone pește proaspăt, congelat și viu, 20 tone conserve de pește, 20 tone conserve de carne, 800 000 ouă, 220 tone zahăr, 110 tone ulei etc. Dispeceratul a luat măsuri operative, în colaborare cu furnizorii din Industria alimentară, pentru dirijarea 

ale I.A.S.-urilor din județul Prahova s-au luat măsurile necesare — ne informează ing. Aurel Furfurică, directorul direcției județene agricole, încît animalelor și păsărilor să li se asigure in permanență hrana, apa necesară, iar adăposturile să reziste intemperiilor. Din informările care au sosit ieri, 24 noiembrie, la prînz, în 67 de localități grajdurile au fost verificate și astupate toate golurile pe unde ar putea intra frigul și zăpada ; de asemenea, s-au verificat instalațiile de lumină și apă. în apropierea grajdurilor s-au depozitat furaje pentru cel puțin 2—3 zile. Astăzi dimineață in zona Inotești și Sălciile s-a acționat cu pluguri, și s-a descongestionat drumul pentru ca laptele neceSar populației urbane să fie preluat de Î.C.I.L.Măsuri asemănătoare s-au luat și în unități zootehnice din județele Buzău, Ialomița, Constanța, Vaslui și altele. 

funcțională a acestora, care trebuie să cuprindă cu necesitate : biblioteca de științe sociale, depozit de planșe, filmotecă, fototecă, fonotecă, precum și fișier tematic. O experiență bună există în această privință la cabinetul județean de partid, dar, din păcate, ea nu a fost generalizată la cabinetele din unitățile economice.Activitatea bună și. in unele cazuri, foarte bună depusă în privința dotării cabinetelor se cere completată cu o muncă mai susținută și mai sistematică pe linie metodică, cabinetele trebuind să se constituie în adevărate centre de dezbateri metodice în vederea omologării celor mai valoroase experiențe in domeniul propagandei. Schimbul de experiență la care ne referim a pus în lumină că, în practică, obligațiile în domeniul metodic ale cabinetelor sint încă în bună măsură ignorate, semnificativă în acest sens fiind însăși desfășurarea lecției la care au asistat participanții. La lecție au fost utilizate o serie de planșe și diapozitive privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a întreprinderii și județului Buzău, creșterea investițiilor din ultimii ani etc. Dar prezentarea și discutarea lor s-au făcut în grabă și cumva în sihe, fără a se evidenția răspunderile ce revin colectivului pe linia utilizării mașinilor și utilajelor de înaltă tehnicitate de care dispune întreprinderea, fără a se urmări realizarea unui plus de eficientă educativă. Elocvent pentru această practică este și faptul că în prezentarea unor planșe, propagandistul s-a mulțumit doar să indice „uite, aveți acolo o planșă I", dar nu a căutat să le descifreze conținutul, semnificațiile. încă un exemplu concludent. Pentru cursul de istorie s-au furnizat pe plan central mai multe seturi de diapozitive, diafilme, care permit prezentarea fiecărei lecții pe bază de proiecții. Dar, din păcate, în multe unități ele stau neutilizate la cabinete, nimeni nu beneficiază de aceste materiale, care ar putea să sporească mult forța de înrîurire și atracție a lecțiilor.Așa cum au relevat discuțiile, cabinetele pot să primească un sprijin util pe linie metodică și din partea cadrelor didactice. Pentru aceasta, ar trebui, firește, să se stabilească legături strînse. sistematice între cabinete și școlile profesionale și liceele industriale care funcționează pe lîngă unitățile economice și, pe un plan mai larg, între cabinetele județene și inspectoratele școlare.Sint numai cîteva dintre multiplele aspecte ridicate de participanți în cadrul schimbului de experiență. Le-am consemnat cu convingerea că ele conturează direcții importante de acțiune în vederea sporirii rolului cabinetelor de științe sociale In perfecționarea învătămîntului de partid, a întregii activități politico-educative.
Paul DOBRESCU

vîrstnici — pentru că toti sint interesați in înlăturarea, chiar de la început, a consecințelor zăpezii și viscolului — de a participa în număr cît mai mare la toate acțiunile ce sint necesare pentru degajarea grabnică a zăpezii din zonele și cartierele în care locuim.
de cantități suplimentare de marfă acolo unde s-au semnalat anumite goluri. S-a dat dispoziție întreprinderilor comerciale să fie mobilizate, cu întreg efectivul lor, pentru a curăța căile de acces la depozite Și magazine, astfel incit încărcarea și descărcarea mărfurilor să se poată face fără întrerupere. De asemenea, deoarece ninsoarea continuă și s-ar putea crea greutăți în asigurarea ritmicității transportului, în unități se vor forma anumite stocuri-tampon, capabile să satisfacă cerințele cumpărătorilor, în condițiile în care legăturile cu depozitele vor fi întrerupte.

• Pentru a nu îngreuna circulația autovehiculelor destinate aprovizionării și transporturilor de mărfuri și persoane, autosanitarelor și utilajelor care lucrează pentru curățirea drumurilor, se atrage atenția deținătorilor de autovehicule proprietate personală ca, începind de astăzi, marți, 25 noiembrie, să nu se deplaseze către sau în cadrul zonelor afectate de intemperii decît în cazuri de tortă majoră.• înainte de a pleca în cursă, autovehiculele să fie temeinic verificate, să aibă starea tehnică corespunzătoare din toate punctele de vedere, dat fiind că în condițiile meteorologice actuale orice staționare pe partea carosabilă poate duce la blocarea Circulației, iar depanarea ori remorcarea autovehiculelor cu defecțiuni tehnice’ devine deosebit de dificilă. Autovehiculele grele care pornesc la drum să fie dotate cu lanțuri și materiale antiderapante, lopată și bară de trac- tare, atît pentru a putea fi remorcate în caz de nevoie, cît și pentru ca șoferii să poată ajuta la scoaterea din înzăpezire a altor autovehicule.

Fără munca 
nu se poate 

obține... 
calificareaîn întreprinderile noastre sint create toate condițiile pentru ca, cei ce vor, să se poată califica. Se cer însă, din partea celor in cauză, cîteva condiții : voință, frecventarea cursurilor, organizate pe cheltuială statului, eforturi, pentru obținerea mediilor necesare și, bineînțeles, multă muncă pentru învățarea meseriei alese. Unii cred că pot deveni meseriași fără prea multă osteneală. Cum este cazul Iul Radu A. Radu, angajat al F.M.I.L.-Turnu-Mă- gurele. El a scris redacției că a urmat cursurile de calificare la locul de muncă pentru meseria de tîm- plar, dar „la absolvirea lor am constatat nu numai cu regret, ci chiar indignat, că mie nu mi s-a eliberat certificat, deși am plătit chiar și formularul cu suma de 15 lei". El arăta totodată că alții au fost trecuți în categoria meseriașilor, deși n-au urmat cu regularitate cursurile. Cu alte cuvinte, după opinia sa, dacă s-au făcut greșeli, trecin- du-se în rîndul meseriașilor oameni nepregătit! profesional, să se facă în continuare.în răspunsul adresat redacției. Consiliul municipal al sindicatelor Tr. Măgurele subliniază că Radu A. Radu nu are mediile încheiate la tehnologia materialelor și desen, unde figurează cu peste 10 absențe. în consecință, neparticipînd la cursuri și neînsușin- du-și cunoștințele necesare. nu a putut fi declarat promovat și, deci, nu i s-a putut elibera nici certificatul de absolvire. în plus, se precizează că autorul scrisorii este indisciplinat în muncă, a fost sancționat de două ori pentru abateri de la regulamentul de ordine interioară, a provocat scandal In unitate. Este limpede

că nu cu un asemenea certificat de „bună purtare" se poate obține calificarea în meserie, ci printr-o muncă serioasă, asiduă. De altfel, colectivul care a cercetat „Sesizarea" i-a recomandat „să repete cursurile de 6 luni care se organizează acum și, în cazul în care le urmează cu regularitate și își însușește materiile predate, 1 se va acorda certificatul de absolvire". Concluzie cu care nu putem să nu fim de acord.Referindu-se la ușurința cu care au fost acordate certificate de calificare altor angajați ai întreprinderii, în răspuns se precizează că se vor lua măsuri corespunzătoare.
Aerul 

va redeveni 
curat26 de cetățeni al comunei Văcărești, județul Dîmbovița, au trimis redacției o scrisoare prin care sesizau că de multă vreme nu-și mai pot aerisi încăperile În care locuiesc, datorită prafului degajat de auto

Măsuri pentru buna funcționare 
a transporturilor și telecomunicațiilorDupă cum ni s-a comunicat la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, ieri, la ora 18,00, circulația trenurilor era asigurată pe toată rețeaua de Căi ferate, cu excepția secțiunilor : Urziceni—Făurei—Galați ; Buzău—Făurei—Țăndărei ; Făurei— Tecuci ; Tecuci—Bărboși ; Buzău— Mărășești—Adjud ; Galați—Birlad ; București—Ploiești ; București—Fetești ; București—Urziceni ; București—Videle ; București—Titu ; București—Giurgiu ; Medgidia—Tulcea ; Slobozia—Țăndărei—Fetești ; Adjud— Bacău ; Pașcani—Iași ; Pașcani—Dol- hasca ; Tecuci—Iași ; Zorleni—Fălciu. Pe aceste porțiuni de cale ferată afectate de zăpadă și viscol circulă numai trenuri de călători și trenuri cu mărfuri de importanță deosebită1 (produse petroliere, alimente ș.a.). Circulă 9 pluguri de zăpadă pe liniile Urziceni—Slobozia, Țăndărei—Slobozia—Ciulnița, Lehliu—Ciulnița, Titan—Cățelu, Tecuci—Făurei, Făurei— Țăndărei, Buzău—Focșani, Focșani— Adjud, Galați—Birlad, Birlad—Zorleni—Fălciu. între alte măsuri luate pot fi amintite sporirea garniturilor trenurilor aflate în circulație pe secțiunile afectate, precum și introducerea suplimentară a unui tren de călători pe distanta București—Oltenița, pentru transportul muncitorilor care nu se mai pot deplasa cu autobuzele.Circulația rutieră era închisă pe 27 drumuri naționale : A. 1 autostrada București — Pitești km 10—49 ; DN 1 B. Ploiești — Buzău km 40—52 ; DN 1 D Albești — Urziceni km 13— 31 ; DN 2 București — Urziceni — Buzău — Rm. Sărat — Focșani — Bacău km 16—66, 68—89, 150—279 ;DN 2 A Urziceni — Vadul Oii km 5—96 ; DN 2 B Buzău — Brăila km 28—34, km 50—127 ; DN 2 C. Tăbă- răști — Pogoanele — Slobozia km 23—51 ; DN 3 București — Călărași km 20—58, 60—85 ; DN 4 București — Oltenița km 16—17, 47—61 ; DN 5

Circulația și parcarea mașinilor• Șoferii trebuie să circule in limitele vitezelor care permit deplasarea și oprirea in siguranță a autovehiculelor, avînd deosebită grijă pe porțiunile acoperite cu zăpadă înghețată sau cu zăpadă afinată sub care
Recomandări ale Direcției 

circulație din Inspectoratul 
general al miliției

se ascunde stratul de gheață ; să mărească distanta între autovehicule; șă evite manevrele și frînările bruște, folosind cu precădere frîna de motor ; să nu se angajeze în depășire decît atunci și acolo unde au certitudinea că o pot efectua în deplină siguranță (să fie vizibilitate, spațiu suficient și să se distingă marginile drumului) ; să respecte întocmai regulile de prioritate ; să acorde întiie- tate utilajelor de deszăpezire. In ca
lul cind lntilneso autovehicule ră

basculantele care se îndreaptă spre gara Văcărești. „Nori de praf ne inundă casele și totul din jur, sănătatea însăși ne este în pericol dacă nu se iau măsuri".Ei arătau, totodată, că de ani de zile solicită diferitelor foruri să ia măsuri pentru modernizarea unei porțiuni de drum, pe care circulă autobasculantele, dar pînă acum nu s-a întreprins nimic concret.Consiliul popular al Județului Dîmbovița, căruia redacția i-a a- dresat sesizarea spre soluționare, ne-a comunicat că din verificările efectuate la fața locului a rezultat că cele sesizate corespund realității. „în urma Intervenției noastre, se subliniază în răspuns, conducerea întreprinderii Energo-utilaj- București a virat direcției județene de drumuri și poduri Dîmbovița suma de 130 000 lei pentru modernizarea drumului care face obiectul sesizării. Lucrarea va fi terminată pînă Ia 30 iunie 1976, existînd documentația tehnică întocmită In acest sens".
Concis, la obiectGrupul întreprinderilor de gospodărie comunală și Iocativă al județului Prahova : încă de la darea în funcțiune a blocului de pe strada Diana, nr. 13, s-a constatat lipsa de căldură. Analizîndu-se cauzele, G.I.G.C.L. a ajuns la concluzia că racordul de alimentare este subdimensionat. Prin înlocuirea acestuia, problema s-a rezolvat, în sensul că acum se distribuie căldură suficientă in apartamente, fapt confirmat de împuternicitul blocului.IJECOOP — Argeș : în vederea redeschiderii magazinului de textile din Colibași, organele locale au hotărît să efectueze unele reparații ale imobilului, pentru care s-a alocat suma de 45 000 lei. Lucrările se vor termina In luna decembrie. cînd se va redeschide și magazinul. S-a hotărit, de asemenea, și reprofilarea lui în unitate mixtă pentru desfacerea produselor alimentare și nealimentare.Consiliul popular al municipiului Sibiu t I.J.G.C.L. nu a respectat graficul de reparații la terasele blocurilor din cvartalul Gheorghe Gheorghlu-Dej, din lipsă de materiale și de forță de muncă. Totuși, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie a.c. urmează să fie reparate numai terasele blocurilor 8 și 9. La celelalte imobile reparațiile se vor executa în cursul anului viitor.De nu s-ar face din nou simțită lipsa materialelor de construcții, a forței de muncă...

Neculal ROȘCA

București — Giurgiu km 30—40 ; DN 2 F Bacău — Vaslui km 2—53 ; DN 11 Gh. Gheorghiu-Dej — Bacău km 158—176 ; DN 11 A Adjud — Gh. Gheorghiu-Dej km 2—37 ; DN 21 Brăila — Slobozia — Călărași km 24, km 96—107 și 120—121 ; DN 22 Rm. Sărat — Brăila — Tulcea km 5—80, 101—105, 150—180 ; DN 21 A Bărăga- nu — Țăndărei km 11—12 ; DN 22 A Hîrșova — Cataloi km 0—64 ; DN 24 Mărășești — Tecuci — Birlad — Crasna km 0—28, 48—57, 70—156 ; DN 2S Tecuci — Șendrei km 12—20, 45—60 ; DN 26 Galați — Folteștl km 3—56 ; DN 28 A Tg. Frumos — Pașcani — Motca km 3—10 ; DN 28 B Tg. Frumos — Botoșani km 1—26 ; DN 31 Călărași — Oltenița km 0—40. 48—50, 57—59 ; DN 5 C Giurgiu — Zimnicea km 4---52 ; DN 5 B Ghimpați — Giurgiu km 1—40 : DN 41 Oltenița — Dala km 40—64 ; DN 73 Fundata — Bran km 92—104.Un număr de 1 035 utilaje (autofreze, autogredere, buldozere ș.a.), precum și un important efectiv de oameni acționează continuu pentru eliberarea drumurilor naționale. Circa 2 000 de autobasculante sint puse Ia dispoziția comandamentelor locale pentru deszăpezire în orașe. Totodată s-a luat măsura de a se asigura patrularea cu ateliere auto mobile pentru a se acorda asistență tehnică autovehiculelor rămase In pană ; la remorcarea și deblocarea arterelor de circulație participă mai multe autovehicule grele. Pe toate autovehiculele de intervenție și depanare s-au asigurat schimburi de șoferi pentru program permanent.în ce privește rețeaua de telecomunicații, în județele Brăila, Buzău, Constanța, Ilfov, Ialomița și Tulcea, 49 trasee interurbane, rurale și locale sint întrerupte, fiind izolate telefonic 68 oficii P.T.T.R. în toate aceste cazuri se acționează pentru restabilirea legăturilor de telecomunicații.
mase In pană ori înzăpezite, să ■- corde ajutor la transportarea persoanelor și a bunurilor, respectiv la scoaterea autovehiculelor de pe partea carosabilă.• Pe arterele urbane folosite de mijloacele de transport în comun, precum și pe cele unde acționează utilajele de deszăpezire să nu se parcheze, sub nici un motiv, autovehicule pe partea carosabilă și să se folosească trotuarele a căror lățime permite staționarea acestora. fără a împiedica deplasarea pietonilor. Toate mașinile care vor fi găsite parcate in locuri necorespunzătoare (la intrarea în întreprinderi și instituții, pe străzi pe care stînjenesc circulația altor vehicule sau a mijloacelor de . deszăpezire) vor fi ridicate de către organele de miliție, posesorii acestora urmind să suporte cheltuielile de transport, plus amenda legală. în acest sens, s-au dat dispozițiile de rigoare tuturor agenților de circulație pentru a lua măsuri in consecință.
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Un an de la Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român

eveniment de însemnătate epocală în viata partidului, a poporului, a tării

ÎNFĂPTUIRILE de azi- temelia viitorului
„Ne aflăm acum în pragul unui nou cincinal, 1976-1980, care, prin 

amploarea obiectivelor și sarcinilor pe care le cuprinde, va marca o etapă 
hotărîtoare în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție ale țării, 
în înflorirea economiei, științei și culturii, în satisfacerea tot mai deplină 
a cerințelor de viață ale maselor populare, în înfăptuirea Programului elabo
rat de Congresul al Xl-lea al partidului, de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare victorioasă a României spre comunism”.

NICOLAE CEAUSESCU

Ritmuri corespunzătoare 
marilor obiective
INDUSTRIA

Baza progresului și modernizării întregii eco
nomii naționale în actualul deceniu o constituie 
continuarea fermă a politicii de industrializare, 
dezvoltarea puternică a industriei.

DINAMICA PRODUCȚIEI GLOBALE 
(în procente)

100 164 peste 300

1970 1974 1980
• In perioada 1971—1975, producția indus

trială va înregistra un ritm mediu anual de creș
tere de CIRCA 14 LA SUTĂ, depășind prevede
rile Directivelor Congresului al X-lea al partidu
lui și ale planului cincinal.

• In viitorul cincinal, ritmul mediu anual de 
creștere a producției industriale va fi de 11,2 LA 
SUTĂ, față de 9—10 LA SUTĂ cît s-a prevăzut 
in Directivele Congresului al Xl-lea al P.C.R.

• In anul 1980, industria va realiza o produc
ție in valoare de aproape

1000 miliarde lei
• La sfîrșitul actualului cincinal, industria va 

participa cu CIRCA 62 LA SUTA la crearea ve
nitului național, urmind ca in anul 1980 această 
pondere să ajungă la PESTE 68 LA SUTĂ.

• România va deveni in viitorul cincinal un 
stat industrial-agrar, bazat pe O PONDERE 
HOTĂRÎTOARE A INDUSTRIEI ÎN ÎNTREAGA 
ECONOMIE NAȚIONALA.

AGRICULTURA
• Producția agricolă a crescut in actualul 

cincinal intr-un ritm mediu anual de CIRCA 5 LA 
SUTĂ.

• Creșterea medie anuală a producției agri- 
,cole globale in viitorii cinci ani va fi de 6—7,2 
LA SUTĂ, sporuri comparabile cu ritmurile de 
creștere industrială din multe țări ale lumii.
• Pentru perioada 1976—1980 se prevede 

realizarea unei producții medii anuale de ce
reale de peste 21 MILIOANE TONE.

UN SINGUR PROCENT de reducere a 
ponderii cheltuielilor materiale in produsul so
cial echivalează în anul 1980 cu un venit națio

nal suplimentar de :

13-14 miliarde lei

Dezvoltăm o economie 
de înaltă eficiență

CREȘTEREA VENITULUI NAȚIONAL 
(în procente)

100 181 300
1970 1975 1980

• în cursul cincinalului actual, PENTRU IN- 
TIIA OARĂ IN ISTORIA CONSTRUCȚIEI SOCI
ALISTE, VENITUL NATIONAL A CRESCUT ÎN- 
TR-UN RITM MEDIU ANUAL SUPERIOR CELUI 
AL PRODUSULUI SOCIAL - adică 12,6 LA 
SUTĂ, față de 11,5 LA SUTĂ.

• în cincinalul 1976—1980, venitul național 
va crește într-un ritm mediu anual de 10,5 LA 
SUTĂ, iar produsul social de 9 LA SUTĂ, ceea 
ce dovedește orientarea fermă spre accentuarea 
caracterului intensiv al dezvoltării economice.

• Mai intens ca în oricare altă etapă a con
strucției socialiste, au avut loc in actualul cinci
nal adinei transformări structurale în industrie; 
PONDEREA INDUSTRIEI CONSTRUCTOARE DE 
MAȘINI Șl INDUSTRIEI CHIMICE ÎN PRODUC
ȚIA INDUSTRIALĂ A ȚĂRII A SPORIT DE LA 35,1 
LA SUTĂ IN 1970 LA CIRCA 44 LA SUTĂ ÎN 
1975 Șl VA ATINGE APROAPE 50 LA SUTĂ in 
anul 1980.

• Ponderea produselor noi și reproiectate în 
actualul cincinal reprezintă anul acesta CIRCA 
43 LA SUTĂ din producția industrială, iar în 
anul 1980 va reprezenta CIRCA 45 LA SUTĂ.

• Ponderea cheltuielilor materiale in produ
sul social a scăzut de la 59,9 LA SUTĂ ÎN 1970, 
la 57,4 LA SUTĂ ÎN ACTUALUL CINCINAL și 
urmează să atingă 53,8 LA SUTA IN PERSPEC
TIVA ANULUI 1980.

Vedere parțială a zonei Industriale — Tîrgovlște

Investițiile — forță 
propulsoare a progresului
IN CINCINALUL 1971-1975 S-AU INVESTIT:

peste 540 miliarde lei
IN CINCINALUL 1976-1980 SE VOR INVESTI:

aproape 1000 miliarde lei
Investițiile din cincinalul viitor sint aproape 

egale cu cele realizate in trei cincinale ante
rioare.

• Celor peste 2 300 OBIECTIVE Șl CAPACI
TĂȚI INDUSTRIALE Șl AGROZOOTEHNICE 
date in funcțiune în acest cincinal li se vor a- 
dăuga în cincinalul viitor alte 2 700 UNITĂȚI 
PRODUCTIVE MAI IMPORTANTE.

• La sfîrșitul acestui an, fondurile fixe pro
prietate socialistă vor reprezenta mai mult de
1 000 MILIARDE LEI; avuția națională în fon
duri fixe va reprezenta in anul 1980 aproape
2 000 MILIARDB1EI.

• Programele de investiții tot mai ample stau 
la baza înfăptuirii politicii de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe întreg cuprinsul 
țării. ÎN 16 JUDEȚE cu un nivel mai redus de 
dezvoltare — printre care Vrancea, Tulcea, Să
laj, Covasna, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Ialo
mița, Olt, Teleorman, Mehedinți etc. — URMEA
ZĂ SĂ SE INVESTEASCĂ IN CINCINALUL VII
TOR DE 2,3 ORI MAI MULT DECÎT ÎN ULTIMII 
5 ANI, față de 1,78 ori cît reprezintă creșterea 
volumului investițiilor pe ansamblul economiei.

• ÎN ANUL 1980, TOATE JUDEȚELE VOR 
REALIZA O PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ DE CEL 
PUȚIN 10 MILIARDE LEI, COMPARATIV CU 9 
JUDEȚE IN ANUL 1970 Șl 21 JUDEȚE ÎN ANUL 
1975.

Afirmare în circuitul 
economic mondial

• Atît în cincinalul actual, cit și în cel viitor, 
volumul comerțului exterior crește intr-un ritm 
mediu anual mai-mare decît cel al producției in
dustriale și venitului național.

• Volumul exportului va spori în viitorul cin
cinal cu aproape 90 LA SUTA, iar importul cu 
CIRCA 60 LA SUTĂ — deci, o majorare cu CIR
CA 15 LA SUTĂ la export față de Directivele 
Congresului al Xl-lea și o reducere a importu
rilor sub limita minimă prevăzută.

• în cincinalul viitor se va accentua îmbună
tățirea structurii exportului: MAȘINILE, UTILA
JELE Șl PRODUSELE CHIMICE VOR DEȚINE IN 
1980 O PONDERE DE APROAPE 50 LA SUTĂ in 
volumul exporturilor, față de 29,8 LA SUTĂ IN 
1970.
• O trăsătură caracteristica a relațiilor eco

nomice externe ale țării noastre în deceniul ac
tual o constituie EXTINDEREA LARGĂ A COO
PERĂRII ECONOMICE, INDUSTRIALE Șl TEH- 
NICO-ȘTIINȚIFICE, CARE DEȚINE ÎN PREZENT 
CIRCA 25 LA SUTĂ DIN VOLUMUL COMER
ȚULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI.

Noi locuri de muncă
Construirea a mii de noi unități industriale și agrozootehnice, 

extinderea și reutilarea multora din cele existente, dezvoltarea ce
lorlalte sectoare ale activității economico-sociale au avut și vor 
avea ca urmare creșterea numărului locurilor de muncă. 

1971-1975: peste 1300000 de noi locuri de muncâ, 

numărul lucrătorilor angajați ajunge în 1975 Ia

peste 6,4 milioane 
1976-1980: 1-1,2 milioane de noi locuri de muncâ, 

numărul lucrătorilor urmind să ajungă la

7,4-7,6 milioane.

Locuințe mai multe, mai bune
Componentă importantă a politicii partidului în domeniul ri

dicării nivelului de trai al oamenilor muncii, construcția de locuințe 
a cunoscut o impetuoasă dezvoltare in actualul cincinal și se va 
intensifica și mai mult in viitorul cincinal.

1971-1974 i

382000 apartamente
au fost construite din fondurile statului și cu sprijinul statului.

1976-1980 :

815000 apartamente
vor fi construite din fondurile statului sau cu sprijinul statului.

Creșterea retribuției reale
• In perioada 1971-1975, RETRIBUȚIA REALĂ A LUCRĂTO

RILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALA crește cu 22 la sută 
depășindu-se astfel prevederea de 20 LA SUTĂ stabilită prin Di
rectivele Congresului al X-lea al partidului.

• In cincinalul 1976-1980, RETRIBUȚIA REALA VA SPORI CU

18-20 la sută.

I In folosul fiecărei familii
Cheltuielile social-culturale de la bugetul statului, calculate 

pe o familie, au sporit de la 5 500 LEI în 1970, la 7 500 LEI în 1975, 

urmind să ajungă la 10 900 loi În 1980.
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cuuTvorbim,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?

Limba este mijlocul prin care ne arătăm 
ideile și cugetările noastre; acela ce cunoaște 
și știe mai multe lucruri, a aceluia limbă 
este și mai bogată de vorbe, și mai plăcută...

ION HELIADE RĂDULESCU

AL ROSETTI:
........ *

0 comisie academică
Academia Republicii Socialiste România a luat de curînd inițiativa de a crea o comisie al cărei scop este „cultivarea limbii române". Lucrările comisiei sînt in curs de dezvoltare.Investită cu autoritate academică, această comisie va trebui să fie un organism viu, mereu gata să răspundă atit solicitărilor de amploare și durată, cit și celor imediate. Așa cum s-a mai spus, cultivarea limbii reprezintă o permanență.Este o preocupare care apare cu consecvență, în cursul istoriei noastre culturale, începînd din secolul a] XVII-lea, cind țările românești, ajunse la un grad superior de cultură, s-au pronunțat în această problemă, prin glasul unor bărbați competenți, ca mitropoliții Varlaam și Dosoftei, din Moldova, și Simeon Ștefan, în

Transilvania. Ideea creării unei limbi literare unice, al cărei vocabular să folosească elemente din cele trei provincii românești, este recomandată de acest prelat luminat.în tot cursul evoluției limbii noastre literare. putem urmări progresele realizate atît în prezentarea lămurită a ideilor, cit și în materie de vocabular. îmbogățit în decursul secolelor. încercarea lui Dimitrie Cantemir de a modela limba română după sintaxa limbii latine nu a avut urmări — ea a fost reluată de latiniștii ardeleni, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea — dar dovedește o preocupare de o înaltă principialitate.Mai tîrziu. în secolul al XIX-lea. îl vedem pe Heliade sfă- tuindu-1 pe Costache Negruzzi de â-și „mun- teniza" vocabularul.

Marii scriitori din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au dat limbii noastre literare o înfățișare definitivă, pe care generațiile următoare s-au străduit să o dezvolte in mod ..creator.Problema cultiyării limbii este, deci, ele o reală actualitate. Evitarea întorsăturilor vulgare, a erorilor grosolane în întrebuințarea unor neologisme, strădania pentru folosirea unui stil adecvat materiei, simplu și lămurit, alcătuiesc condiții elementare ale vorbirii corecte și ale scrisului corect din zilele noastre.Crearea unui ■ for competent, pentru a supraveghea buna desfășurare a scrisului românesc, e deci binevenită. Este îndreptățită speranța că acest for se va arăta la înălțimea importantei misiuni încredințate.

Să găsim putința de a ne înfige adine in 
măduva graiului poporan de prin toată româ- 
nimea și s-o sorbim de acolo spre a-i distila vir
tutea în rezervoriul comun al limbei naționale...

AL. I. ODOBESCU

Ăl. DIMA;

„Simplicitate energică"
Concept istoric, limba se naște, trăiește, evoluează, se modifică și se amplifică de-a lungul veacurilor, se mlădie odată cu desfășurarea în timp a progresului și civilizației. Inima ei nu încetează să bată. De cîte ori e saturată de împrumuturi din alte colțuri ale lumii, limba reacționează cu vigoare în formele ei naționale. Așa i s-a intimplat în trecutele vremi cînd limba noastră a apărut în primele cărți dip veacul al XVI-lea și pînă în cel de-al XIX-lea și nu altfel s-au desfășurat lucrurile în cele două secole următoare.în epoca pașoptistă s-a iscat chiar, după cum se știe, un adevărat „război al limbilor", îndeosebi împotriva tendințelor latinizante și italienizan- te, iar în cea de-a doua jumătate a veacului, Titu Maiorescu a trebuit să ducă a- prigă luptă împotriva

altor aluviuni, nou a- părute.Evocînd, cu emoție, șirul necurmat al acestor tradiții, adaptate condițiilor fiecărei e- poci în parte, poate fi scoasă în relief aceeași năzuință eternă a poporului : apărarea entuziastă a limbii ca flamură a națiunii independente.Reținînd in contemporaneitate unele din aceste momente, simțim nevoia să cinstim tradițiile amintite, să pledăm pentru ..simplicitatea energică" a limbii cum o dorea altădată Alecu Russo, să proclamăm meritele scurtimii ei expresive, să o ferim de eroziunile stricătorilor de limbă atunci cînd a- ceștia mai stăruie încă și, mai presus de toate, să nu uităm că limba nu e mijloc de comunicare doar pentru inițiații anumitor formule estetizante, ci — dimpotrivă — e limba obștii naționale, exprimînd limpezimea ideilor și adîncimea simțămintelor noastre.

Și, firește, fiindcă sln- tem preocupați aci, ca scriitori, și de limba artei literare, să nu pierdem din vedere că acest instrument al obștii a fost utilizat de folclorul nostru artistic în mod atît de măiestrit incit a putut produce capodopere ca doinele, baladele, legendele și poveștile noastre. Nu e necesară năvala barbarismelor cînd pentru atîtea idei și sentimente sîn- tem îmbiați de expresii populare atît de fin nuanțate îneît nu puține obscurități se luminează la sunetele străvechilor vorbe din popor, cînd frazele chinuite pot fi înlocuite cu limpezimile de izvor ale graiului strămoșesc. cu atît de sugestivele cuvinte ce trăiesc de veacuri în „fagurii de miere" ai limbii pe care ar trebui cu toții să o cunoaștem mai adine în tainele încă nepătrunse și în evoluția ei multiseculară, mereu reînnoită.

Douâ aspecte din cadrul diverselor activități creative șl recreative ale oamenilor muncii din orașul Petroșani 
susținute la Casa de cultură. în Imaginea din stingă: membrii cineclubului lucrează la montajul unui nou 
film. în Imaginea din dreapta: cercul de artizanat lemn, unde s-au obținut rezultate meritoriiFoto: E. Dichiseanu
Grădinița —prima școală 

a educației civice

într-o societate în plină dezvoltare socialistă, in care istoria, contemporaneitatea și viitorul se împletesc într-o viguroasă continuitate, problema limbii culturii naționale are o însemnătate deosebită. Ea este nu numai limba literară, limba ziarelor și a revistelor, a canalelor de radio și de televiziune, limba în care se exprimă valorile literaturii, ci și limba vie, limba- noastră a tuturor celor ce. gjpdim, .sejiem și vorbim românește. Lim- *s ba culturii naționale este limba ființei noastre naționale.Iată de ce. din necesitatea de a face conștiente vorbitorilor actele lor lingvistice sau din necesitatea de a îngriji respectarea normelor (adică a corectitudinii academic stabilite), lingviștii au pornit acțiunea de „cultivare" a limbii române. Acad. prof. Iorgu Iordan, în fundamentala sa „gramatică a greșelilor" („Limba română actuală") și acad. prof. Al. Graur (într-o serie de articole și cronici ale limbii, precum și în lucrarea „Tendințele actuale ale limbii române") au relevat, normativ sau teoretic, fenomene ale limbii române contemporane. Pe drumul deschis de a- ceștia, au continuat campania de semnalare a „a- baterilor" de la normele limbii culturii noastre o serie de entuziaști cercetători ai limbii române de astăzi. In urma acestei in- slstente acțiuhi, ziarele și revistele noastre, televiziunea — și mai cu seamă radioul — au acordat mai mult spațiu „cronicii limbii" sau rubricilor de „cultivare" a limbii. La Academia Republicii Socialiste România a luat ființă o „Comisie de cultivare a limbii române" condusă de acad. prof. I. Coteanu.Si totuși ! în scrisul, dar mai ales în vorbirea noastră de astăzi mai apar — nu o dată — neologisme precum dimisle (în loc

de demisie), intransingent (în loc de intransigent), intinerant (corect itinerant). repercursiune (în loc de repercusiune), filigram (corect filigran), tot astfel cum confuziile de tipul familiar — familial, funeralii — funerarii, numeral — numerar dovedesc încă oscilații de neîngăduit. Oscilații în cultură sau în' corectitudine ? Cele două cauze se îmbină : o cultură" incompletă dă naștere .incertitudinilor în utiliza* rea limbii culturii. Pe de altă parte, o limbă a cultu

sul !). S-au născut astfel și au intrat in circulație a a- tenționa (a atrage atenția), gestiona, bugeta, capacita, concluziona (cînd îl avem pe conclude). Substituțiile lexicale de acest fel iși au originea în emfaza unora, în lipsa unei culturi solide și responsabile față de limbă, avînd drept rezultat un fel de fetișizare semidoctă a neologismului.Dar nu numai neologis-1 mele pun problema limbii culturii noastre actuale. Există fapte de limbă’ zilL nică, de limbă colocvială

ticală se îmbină cu adevărate erori precum prefer mai bine, care, alături de alte pleonasme — mai superior, mai inferior, un pachețel mic, o peliculă subțire — sînt auzite în jurul nostru nu de puține ori.Nu este vorba. în asemenea cazuri, de fapte care ar atesta evoluția limbii noastre și pe care le-am împiedica, din conservatorism sau din spirit retrograd. să se” realizeze. Dimpotrivă, sîntem convinși că lingviștii nu pot lupta fu istoria limbii : oricît de
Prof. Alexandru NICULESCU :

Limba culturii noastre

rii lipsită de un centru diriguitor sau indiferentă la îndrumările culturii riscă să-și piardă unitatea și valorile. Nu luptăm de atîta vreme cu cei care scriu, pe firme, atelier lucrativ sau local (restaurant) familial (ca să nu mai vorbim de atîtea anunțuri ad-hoc), fără ca organele competente ale unităților economice respective să țină cont de importanta pe care o are corectitudinea oricărui text adresat publicului ?...Tot la acest capitol trebuie să vorbim de propagarea unui anume mod pretențios, voit neologistic, de a vorbi și de a scrie : mulțime a fost înlocuit de multitudine (multitudinea calităților !), audia și viziona au fost considerate „mai culte", superioare stilistic „banalelor" a. asculta și vedea (am audiat un concert ! am vizionat un film !), iar unii intelectuali prețioși preferă pe a lectura (horribile dictu !) vechiului și obișnuitului a citi (am lecturat manuscri

care au pătruns prea ușor în limba scrisă a culturii. Ziarele, revistele au o mare răspundere în această privință. Să fi fost nevoie i într-adevăr de cen- traș : „responsabilul unui "centru comercial" ? (nu se folosește frecvent, dar, de vreme ce l-am întîlnit în- tr-un ziar. îl semnalăm). Să nu fi observat nimeni extinderea construcțiilor mai se spune, mai am auzit în Ioc de se mai spune, am mai auzit ? Și par oare corecte construcțiile de tipul niște + substantiv — neologism abstract : niște concordanțe, niște relații — cînd ljjnba română are la dispoziție unele concordanțe, o serie de relații, cînd știm că niște se utilizează nehotărît și concret (chiar peiorativ) în cazuri ca niște case, niște oameni 1 Nu o dată întîlnim. în scrisul cu largă difuziune, construcții precum trebuie ca să fie aduse în loc de trebuie să fie aduse. înainte de vine în loc de înainte de a veni. Asemenea fapte de structură grama

vehemente au fost protestele lor, construcții precum l-am văzut pe tata (se preconiza menținerea construcției am văzut pe tata), oamenilor aceștia, omului acesta (în loc de oamenilor acestora, omului acestuia), a place (în loc de a plăcea), a pare (în loc de a părea) s-au generalizat și au devenit quasicorecte. Nu întotdeauna recomandările specialiștilor în studiul limbii au fost urmate de vorbitorii limbii... în baza acestor „insuccese", nu avem însă dreptul de a aplica limbii culturii noastre un liberal laissez faire, laissez passer aducător de abateri de la normă și de inadvertențe dăunătoare unității, tot astfel cum, in numele corectitudinii. nu avem dreptul să nu înregistrăm și variațiile obiective sociale și culturale. Nu orice fapt nou de limbă este incorectitudine și nu în toate cazurile se poate recomanda eliminarea lui din limba culturii. linele dintre fapte ne arată modul de evoluție a limbii

noastre. Nu folosim cu toții a suna cu sensul „a chema la telefon" ? Nu spunem oare cu toții — și lingviști, și nespecialiști — coborîți la stația următoare ? in loc de vă coborîți... cum ar fi „corect" ?După cum se vede, o serie de fapte au fost integrate de norma limbii culte, au fost lnstituționalizate. A lupta cu ele. a încerca să le condamnăm ar însemna a ne opune evoluției limbii, a recomanda imobilismul în limbă, adică a greși mai mult decît cei care le folosesc. Cultivarea limbii presupune în primul rind propagarea formelor corecte : ea trebuie să fie pozitivă, nu represivă...Iată de ce lingviștii și oamenii de cultură sînt datori a avea înțelepciunea și competența de a alege între faptele de limbă reprobabile și cele ce trebuie admise, discernămîntul de a aprecia care sînt greșelile evidente, grave, și care „abaterile" permise .de sistemul limbii.Pentru aceasta este nevoie, mai întîi, a ne cunoaște limba, a reflecta a- supra mecanismelor ei, a discuta în colective mari despre structura el literară. A observa cu atenție limba vie. kșa cum mărturiseau a fi Tăcut mereu Mihai Eminescu și Mihail Sa- doveanu, este primul act de considerație față de limba noastră națională. în multe țări există instituții și organisme de „apărare" a limbii: uneori ele dovedesc spirit conservator, tradiționalist, dar dovedesc. în a- celași timp, și o grijă deosebită pentru expresia cultă.De aceea deschiderea, în coloanele celui mai însemnat ziar al țării noastre, a unei discuții largi privind limba culturii noastre actuale nu poate fi considerată decît un semn încurajator pentru toți cei ce lucrează în domeniul limbii române, pentru cultiva-

Mal mare sau mai mică, aflată Intr-un' modern cartier bucrfreștean sau într-un sat oarecare din țară, grădinița impresionează într-adevăr prin atmosferă primitoare, de ordine și curățenie, care domnește pretutindeni — în sala de clasă sau la vestiare, în sala de mese sau de odihnă — prin ambianța plăcțită, colorată de ■ flori, desene și jucării, adusă și prin mobilier la dimensiunile lumii copiilor. Dar grădinița nu este numai un cămin cald și ospitalier unde părinții, plecați la lucru, iși lasă copiii în grija unui personal competent. Grădinița devine, sau mai exact exprimat : trebuie să devină tot mai puternic o instituție prin excelență de educație, de formare umană și civică, de pregătire pentru școală a celor mai tinere vlăstare ale țării. Cum se răspunde acestei nobile misiuni ?Multe din întîmplările cotidiene servesc drept suport unui atent și perseverent proces educativ. Bunăoară, soluții ingenioase, izvorîte din competența pedagogică a educatoarelor, au „rezolvat" în unele locuri problema, deloc ușoară, ca toți copiii să-și cunoască și să nimerească fără greș locul la spălător, obiectele de igienă personală, patul din dormitor, dulapul de haine. La grădinița întreprinderii bucureștene „Tri- codava", fiecare copil și-a ales un semn (o floare :— la grupa mijlocie. 0 figură geometrică — la grupa mare ; în alte locuri, preferințele copiilor s-au oprit la semne ceva mai „moderne" : avioane, vapoare, rachete) care, desenat, marchează obiectele personale. Tot astfel, „ajutorul" dat „tovarășei" (educatoarea) la strîngerea materialului didactic la sfîrșitul „lecției", contribuția la aran- 
1 jarea mesei, la menținerea disciplinei în recreație etc. sînt tot atîtea prilejuri de a le forma copiilor deprinderi de muncă și întrajutorare, de ordine și disciplină. După cum căutarea unor modalități noi, eficiente, de dezvoltare a creativității copiilor, a sentimentului de lucru în echipă este vizibilă în experimentul „lucrărilor colective" la desen, desfășurat cu rezultate notabile de grădinițele nr. 22 și 25 din Timișoara, nr. 8 din Iași, început cu curaj la grupa mijlocie de la grădinița bucureșteană nr. 59, de tînăra educatoare Elena Rafailă.Preocuparea pentru educarea multilaterală a copiilor este exprimată și în noua programă, elaborată de Ministerul Educației și învățămîntului, aplicată din acest an în grădinițe, care cuprinde activități instructiv- educative diferențiate pe grupe de vîrstă. Se are în vedere, în acest scop, accentuarea caracterului educativ al procesului de învățămînt prin cultivarea capacităților intelectuale, a deprinderilor de muncă și formarea trăsăturilor morale, stabilirea unei legături mai strînse între conținutul activității din grădinițe și cerințele clasei I primare, asigurarea caracterului științific al activităților în forme accesibile, extinderea activităților în aer liber. Numai că, deocamdată, multe dintre aceste deziderate rămîn încă la stadiul... progra-

matic. Și aceasta din cîteva cauze foarte precise.în primul rind, insuficienta — sub raport cantitativ și, deopotrivă, calitativ — a materialului didactic ajutător. Producția de planșe, materiale intuitive, jocuri didactice etc a rămas cu mult în urma adevăratei explozii a dezvoltării unităților preșcolare și a cerințelor educative moderne. Se produc, cu predilecție, aceleași și aceleași animale de pluș și plastic, păpuși, mașinuțe de tablă, dar prea puține jocuri care să stimuleze capacitățile și predispozițiile creative ale copiilor. „La acest capitol — ne spunea prof. Sofia Sluji- toru, directoarea grădiniței „Trico- dava" — sînt net dezavantajate grădinițele nou înființate, care, chiar dacă au fonduri, nu au de unde să-și procure asemenea materiale absolut necesare desfășurării normale a procesului educativ". (In schimb, am adăuga, grădinițele cu mai mulți ani de existentă folosesc încă tot felul de asemenea materiale învechite, care nu mai corespund cerințelor științifice și de modernizare exprimate de noua programă).Este vorba, apoi, de foarte slaba „dotare" a învățămîntului preșcolar la acel capitol primordial reprezentat de poezii, povestiri, cîntece accesibile vîrstei preșcolare. Citeva povestiri ale clasicilor literaturii noastre, cîteva poezii „tradiționale", cunoscute nouă tuturor din vremea anilor de grădiniță, cîteva cîntecele firave, susținute mai mult de glasul educatoarei. La acestea se mai a- daugă. este adevărat, cîteva poezii și cîntece inspirate din realitățile de azi ale societății noastre socialiste,

adresate de fapt școlarilor și pionierilor din primele clase ale școlii generale, pe care cu greu reușesc să le asimileze preșcolarii. Multe educatoare — în sectorul 6 al Capitalei există o bună experiență în această privință — încearcă să umple a- ceastă lacună cu producții proprii, potrivite cerințelor procesului didac- tic-educativ și pe înțelesul copiilor. Activitate, desigur, nobilă, dar care în nici un caz nu poate suplini pe de-a-ntregul aportul de sensibilitate, imaginație, competență al scriitorilor și compozitorilor, al specialiștilor.în sfîrșit, se mai manifestă încă unele inadvertențe în educația preșcolarilor, datorate dialogului insuficient susținut dintre educatoare șl părinții copiilor. Critici și sugestii, în această privință, vin din ambele părți. Experiența, cunoașterea mai profundă a propriilor copii, dorința de colaborare a părinților sînt prea puțin fructificate în programul educativ al grădiniței. După cum destul de puține din „sfaturile" pedagogice ale educatoarelor sînt adoptate pentru programul educativ din familie.în fiecare zi. 875 000 de copii iși petrec timpul la grădiniță, ocrotiți cu dragoste și competență de educatoare, de personal medical și de îngrijire. In acest timp, părinții pot fi liniștiți, la locul lor de muncă. Nu tot atît de liniștiți trebuie să stea, însă, tutorii grădinițelor — forurile de învățămînt, sindicatele, organizațiile obștești — care mai au încă multe de făcut pentru ca unitățile preșcolare pe care le tutelează să-și onoreze deplin misiunea educativă.
Florlca DINULESCU

Concertul Orchestrei simfonice 
a Filarmonicii din Wroclaw

A APĂRUT

Dicționarul explicativ 
al limbii române„Dicționarul explicativ al limbii române", lucrare elaborată de specialiștii sectorului de lexicologie și lexi- cografie al Institutului de lingvistică, a apărut recent la Editura Academiei. Cuprinde peste 60 000 de cu- vinte-titlu, cu aproximativ 10 000 mai multe decît celelalte dicționare similare editate pînă acum în țara noastră. Lucrarea este concepută ca un instrument de lucru și de ridicare a nivelului de cultură generală al u- nor largi cercuri de cititori.(Agerpres)

La începutul acestui an, iubitorii de muzică au aplaudat concertele unei interesante formații : Orchestra polonă de cameră, oaspete în cadrul „Zilelor Varșoviei la București". De curînd ne-a fost oferită 1 o nouă întilnire, la fel de plăcută, cu muzicieni din țara prietenă, prilejuită de turneul Orchestrei simfonice a Filarmonicii din Wroclaw. Sînt două întîlniri cu două ansambluri asemănătoare prin tinerețea interpreților. prin maniera de exprimare directă, viguroasă.Oaspeții polonezi s-au prezentat cu o orchestră care are compartimentele bine instruite, care știe 'să răspundă exact, precis, fiecărei indicații. O formație simfonică la care „disciplina" muzicii cuplează calitățile tehnice, interpretative. Notăm că Orchestra simfonică din Wroclaw a fost condusă în primii ani ai deceniului șapte de cunoscuți maeștri ai baghetei : RadomirReszke. Wlodzimirs Ormicli. De asemenea, a avut ca îndrumător pe Andrzej Markowski, cel care a creat cunoscutul festival „Vratislawia Can- tans". De mai bine de cinci ani Orchestra simfonică din Wro

claw II are la pupitru pe, Tadeusz Strugala, dirijor și In recentul turneu bucureștean a- mintit.Am putut astfel asculta Simfonia nr. 88 in Sol major de Haydn, în care se respectau cu strictețe ritmurile, în care părțile repezi (mai ales Allegro și finalul —

Allegro con spirito) au căpătat transparență, limpezime, au subliniat o dată mai mult acel tumult de voioșie in care se topeau ritmurile dansante. Am audiat, în condiții excelente, Simfonia I de Penderecki — compoziție de dată recentă — înțelegînd cum compozitorul a căutat să-și sintetizeze liniile stilului neoclasic pe care le adoptase în o- ratorii și fiindu-ne clar că dramaturgia (forma tripartită) este in detaliu gîndită, iar în desfășurarea continuă, cortinele alămurilor, repetarea bătăii biciului sînt rostuite ca pilonii unui solid edificu. Tadeusz Strugala și-a dat măsura talentului tocmai in a-

ceastă lucrare, arătînd un gest precis, logică în dozarea freamătului pizzicatelor, spre sxemplu, în pregnanța percuției, în desfășurarea întregului opus, cu siguranța, cu stăpi- nirea fiecărui detaliu al acestei dificile partituri.Programul a fost în chip fericit întregit prin Simfonia a IV-a (Concertantă) op. 60 de Szymanowski. O muzică ce respiră din plin ethosul folclorului polonez, învestită cu armonii romantice, plăcute, învăluitoare, cu virtuozități concer- tistice. Q lucrare în care pianul, instrument solist, adîncește prin partitura sa nota de lirism, de visare. Un pianist, de înaltă clasă. Tadeusz Zmud- zinski, a convins auditoriul nu numai prin tehnica Sa impecabilă, ci, mai ales, prin înțelegerea matură, prin detașarea cu care a cîntat.Turneul Orchestră!' simfonice a Filarmonicii din Wroclaw în țara noastră, un real succes muzical, ne-a oferit încă o dată, și intr-un mod remarcabil, posibilitatea de a cunoaște direct creația și arta interpretativă poloneză, valoroasa tradiție a muzicienilor din țara prietenă.
, Smaranda 

OȚEANU

SANITARII IN DIALOG 
PROFESIONAL- 

ARTISTICDialogul formațiilor artistice de amatori din unitățile sanitare ale județului Dîmbovița se află In plină desfășurare. Organizată din Inițiativa consiliului județean al sindicatelor în colaborare cu comitetul județean pentru cultură și educație socialistă, competiția se bucură de participarea a peste 350 de artiști a- matori care iși dispută întîieta- tea de-a lungul celor nouă probe — unele artistice, altele de pregătire profesională. (Al. Du- mitrache).
„SOCIOLOGIA

Șl CULTURA DE MASĂ"La Palatul culturii din Ploiești a avut loc un colocviu pe tema : „Sociologia și cultura de masă". Au participat directori ai caselor de cultură și ai căminelor culturale, bibliotecari, cadre didactice, sociologi, mu- zeiști din orașele și satele județului. S-au dezbătut probleme legate de cele mai bune metode, căi și posibilități de cunoaș-

CARNET
CULTURAL

tere în profunzime a ceea ce este util și prioritar în desfășurarea culturii de masă. S-au prezentat comunicări și referate cu dezbatere deschisă privind ponderea activității culturale in bugetul de timp al navetiștilor, integrarea mass-media în activitatea cultural-educativă, rolul așezămintelor culturale, eficienta unor noi forme educaționale în activitatea căminului cultural cu tineretul sătesc, și altele. (Constantin Căpraru).
„GRĂDINA 

DE LINGĂ CASĂ"•Este titlul unei foi volante (6 000 de exemplare) editate de ziarul „Oltul", în colaborare cu Comitetul pentru cultură și e- ducație socialistă al județului Olt și Casa agronomului din Grădinari. împărtășind din experiența unor gospodari în folosirea judicioasă a terenului

din jurul casei, a curților gospodărești, foaia volantă propune totodată cultivarea de legume și zarzavaturi în fiecare gospodărie, utilizarea rațională a fiecărui metru pătrat de pămînt. Pe aceeași itemă, în județul Olt au fost prezentate și numeroase expuneri — la care au participat secretarii comitetelor comunale de partid, propagandiștii de la sate, numeroși gospodari — privind avantajele producerii de legume, ale sporirii numărului de animale crescute de cooperatori. (Emi- lian Rouă).
„MÎNDRIE 

Șl ÎNCREDERE"La Vaslui s-a desfășurat faza județeană a Festivalului dansului tematic. întrecerea a reunit formații ale sindicatelor din Bîr- lad și Vaslui, a întreprinderii de confecții din Bîrlad (cu dansul „Mîini de aur"), a întreprinderii de materiale izolatoare din Vaslui (cu dansul „La fîntînă"). precum și a Casei de cultură a sindicatelor, care s-a prezentat în concurs cu dansul intitulat „Mindrie și Încredere". (Crăciun Lăluci).

(Urmare din pag. I)ajunge la o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. înfăptuirea unor asemenea sarcini impune mobilizarea integrală a resurselor materiale și forțelor umane de care dispunem, intensificarea eforturilor celor ce munceso pe toate planurile.Certitudinea realizării pe ansamblul economiei a marelui angajament național — cincinalul înainte de termen — departe de a constitui temei de mulțumire de sine, trebuie să determine amplificarea și ridicarea la cote superioare a întrecerii socialiste, cu atît mai mult cu cit, pe lîngă rezultatele pozitive, mai sînt sectoare sau unități unde se semnalează rămîneri în urmă. Este esențial ca. în cele 5 săptămîni care ne mai despart de sfîrșitul anului, să facem totul pentru recuperarea oricăror restanțe, pentru pregătirea sub toate aspectele a activității productive a anului viitor — de la încheierea contractelor economice pînă la asigurarea documentațiilor tehnice șl organizarea ■ fronturilor de lucru pențru ca, astfel, să asigurăm un fundament trainic realizării o- biectivelor cincinalului 1976—1980. cincinalul unor înfăptuiri strălucite. fără precedent, pe calea progresului și înfloririi României socialiste.Pentru fiecare combinat și uzină, șantier sau institut de proiectări constituie o îndatorire de cin

ste să-și mobilizeze la maximum forțele spre a obține rezultate superioare în sporirea productivității muncii, reducerea prețului de cost și a consumurilor specifice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, realizarea de economii, predarea la termen a Investițiilor și atingerea parametrilor pro

decurge, In mod firesc, imperativul ca în activitatea tuturor unităților economice să se realizeze îmbunătățiri substanțiale privind asimilarea noilor cuceriri ale științei și tehnicii, organizarea științifică a producției și a muncii, să se acționeze cu perseverență pentru ridicarea continuă a nivelului de pre
întărim si dezvoltăm temelia 

progresului multilateral al tării
iectați — în esență creșterea eficienței întregii activități economice.In ceea ce privește lucrătorii din agricultură, îndatorirea care le revine în .prezent este de a asigura pregătirea în condiții optime a recoltei anului viitor, a lua toate măsurile menite să ducă la obținerea unor producții agricole vegetal» și animale mereu sporite.Concluzii practice nemijlocite se desprind pentru fiecare colectiv de muncă, pentru fiecare cetățean al țării, și cu atît mai mult pentru fiecare comunist, din configurarea viitorului cincinal ca cincinalul afirmării plenare a revoluției teh- nico-științifice in România. De aci

gătire profesională a tuturor categoriilor de oameni ai muncii.înfăptuirea exemplară a hotărî- rilor Congresului al XI-lea impune tuturor celor ce lucrează în diferite sectoare ale economiei naționale — de la ministru, director de centrală, de uzină, fermă agricolă, președinte de C.A.P. pînă la fiecare muncitor, țăran cooperator, inginer, tehnician — un înalt sentiment de responsabilitate socială, spirit militant și combativitate revoluționară in îndeplinirea tuturor sarcinilor încredințate. Numai printr-un permanent efort de autoperfecționare, prin fermă exigență comunistă față de sine și față

de cei din jur, prin instaurarea unui desăvirșit climat de ordine și disciplină la fiecare Ioc de muncă, prin promovarea spiritului gospodăresc și inițiativei creatoare, vom chezășui obținerea unor rezultate corespunzătoare înaltelor cerințe formulate în documentele Congresului.La un an de la Congresul al XI-lea scrutăm viitorul cu încredere și optimism. Sîntem încredințați că perspectivele însuflețitoare pe care le-a deschis vor deveni realități, spre binele poporului și propășirea patriei. Certitudinea noastră se bazează pe temeiuri de nezdruncinat : avem un partid mai puternic ca oricînd, a cărui politică răspunde pe deplin intereselor vitale și năzuințelor poporului ; o clasă muncitoare eroică, un popor harnic și plin de energie. însuflețit de hotărîrea de a > înfăptui fără preget țelurile nobile pe care și le-a propus.Unitatea și coeziunea întregului nostru popor în jurul partidului, al conducerii sale, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, munca plină de elan și abnegație a tuturor fiilor patriei pentru înfăptuirea politicii partidului constituie un uriaș izvor de forță a societății noastre, chezășia înaintării spre minunatul viitor al patriei, pentru care s-au jertfit generații de luptători revoluționari și care a fost cu clarviziune și cutezanță conturat de Congresul al XI-lea.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânVă exprim dumneavoastră ți in persoana dumneavoastră Comitetului Central al partidului dumneavoastră, tuturor comuniștilor și poporului României profunde mulțumiri pentru felicitările fierbinți trimise cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a întemeierii Partidului Muncii din Coreea.Poporul coreean se bucură sincer că poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, obține mari succese in lupta pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltateFolosindu-mă de acest prilej, îmi exprim convingerea ță relațiile frățești de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele celor două țări ale noastre, relații care se dezvoltă cu succes, se vor întări și amplifica în viitor din zi în zi tot mai mult, și vă urez noi succese în munca de răspundere îndreptată spre înflorirea și dezvoltarea țării.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu plăcere felicitările călduroase pe care mi le-ați adresat cu •cazia celei de-a XXI-a aniversări a declanșării revoluției algeriene.Țin să vă mulțumesc și să exprim la rîndul meu urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră personal, de progres și succese pentru poporul român prieten.Cu înaltă considerațiune,

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost deosebit de impresionat de felicitările și urările pe care ați binevoit a mi le adresa cu ocazia realegerii mele ca președinte al Republicii Coasta de Fildeș.Vă mulțumesc în mod foarte sincer și doresc din toată inima menținerea și lărgirea spiritului de înțelegere reciprocă, al cooperării și prieteniei care caracterizează relațiile dintre țările noastre.îmi exprim convingerea că cele două țări ale noastre vor continua să-și unească eforturile în favoarea înțelegerii și păcii universale.Rog Excelenta Voastră să primească sincerele urări pe care guvernul, poporul ivorian și eu însumi le adresăm pentru fericirea sa personală, precum și pentru fericirea și prosperitatea poporului român.Cu cea mai înaltă considerație,
FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.Tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit luni la amiază pe partici-panții la seminarul pentru activiști ai organizațiilor sindicale din țările Americii Latine și Portugalia, organizat la București de către Consiliul Central al U.G.S.R.La primire, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească, au participat tovarășii Constantin Mîndreanu și Paul Nagy, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R.
★La Școala centrală sindicală din cadrul academiei „Ștefan Gheorghiu" ■ avut loc, luni dimineața, încheierea seminarului internațional pentru o nouă serie de cadre de conducere ale organizațiilor sindicale din unele țări din America Latină și Portugalia. Seminarul, organizat de U.G.S.R., a fost frecventat de activiști sindicali din Argentina, Columbia, Costa Rica,

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Zair tv

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair, ambasadorul acestei țări la București, Bokingi Embeyolo, 
a oferit, luni seara, o recepție.Au luat parte Gheorghe Rădules- cu, viceprim-ministru al guvernului, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Vasile Bumbăcea, ministrul construcțiilor industriale, Ion St. Ion, secretar ge
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PE TERENURILE DE FOTBAL
DIVIZIA A. Etapa a XV-a, desfășurată pe un timp nefavorabil, a fost dominată de gazde, învingătoare în șapte partide (Dinamo — S. C. Bacău 2—0, Steaua — Univ. Craiova 1—0, Poli Timișoara — U.T.A. 3—0, F.C.M. Reșița — Univ. Cluj-Napoca 1—0, F.C. Olimpia — F.C. Bihor 1—0, Jiul — F.C. Argeș 4—1, A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc 2—0) și „egale" în celelalte două (C.F.R. Cluj-Napoca — Poli Iași 1—1, F.C. Constanța — Rapid 0—0). In fruntea clasamentului, Steaua (22 p) și Dinamo (21 p) s-au detașat cu un punct de imediat următoarea clasată — Poli Iași (17 p). Pe „scara" a numai cinci puncte sînt înșirate apoi toate celelalte 15 divizionare A, pe ultimele două poziții aflîndu-se ambele formații din Cluj-Napoca (fiecare cu cite 11 p). • Viitoarea etapă este programată la 7 decembrie, pină atunci selecționata României urmind

LA BORDEAUX2

Evoluție slaba aNimic sau aproape nimic din ceea ce speram cu toții că vor reuși rug- biștii noștri la Bordeaux — în derbiul campionatului european, cu reprezentativa Franței — nu s-a adeverit. Așa cum am putut constata din transmisia televiziunii, meciul a fost dominat cu autoritate și cîștigat la un scor net de către gazde : 36— 1J (13—3). în legătură cu diferența de scor, trebuie remarcat că ea avea să devină categorică, mai ales, datorită intercepțiilor prompte reușite de gazde în urma neatenției jucătorilor noștri din linia de trei-sferturi.Desigur, așa cum subliniau ieri a- gențiile internaționale de presă, rug- biștii francezi au avut o zi foarte bună. Succesul lor nu poate fi nicidecum contestat. Dar. repetăm, severitatea scorului trebuie pusă pe seama echipei noastre, care a jucat cu mult sub capacitatea dovedită în prilejuri anterioare ; fiecare compartiment s-a prezentat, din păcate, fără vlagă, timorat și, ceea ce a fost mai de neînțeles, a comis greșeli mari de care jucătorii francezi au știut să profite din plin. înaintarea — deși cu jucători masivi și cu destulă experiență — nu a putut furniza baloane nici la tușă, nici din grămezile’ ordonate. O atare stare de inferioritate, coroborată cu scorul ce lua proporții, au determinat Ia jucătorii noștri o derută generală ; pînă și puținele lor acțiuni ofensive aveau să fl« fructificate... de adversari.

Ecuador, Guatemala, Mexic, Panama, Peru, Venezuela, Salvador, Portugalia, precum și de conducători ai Confederației muncitorilor din comerț din America Latină, Congresului Permanent al Unității Sindicale a Muncitorilor din America Latină și Comitetului coordonator al sindicatelor din industria grafică din America Latină.Oaspeții au adresat Consiliului Central al U.G.S.R. mulțumiri pentru organizarea acestui important seminar, pentru posibilitățile oferite de a cunoaște unele din realizările obținute de poporul român în opera de făurire a societății socialiste, pentru primirea prietenească ce li s-a făcut în tot timpul șederii în țara noastră. Ei au apreciat organizarea acestui seminar ca un ajutor internaționalist dat de poporul român popoarelor din America Latină și Portugalia.

neral al guvernului, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere, instituții centrale și organizații obștești, oameni de artă și cultură.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

a susține, după cum se știe, meciul amical cu reprezentativa U.R.S.S. (sîmbătă, 29 noiembrie la București) și jocul oficial, in cadrul preliminariilor olimpice, cu reprezentativa Franței (3 decembrie, la Blois).
★

DIVIZIA B. în seria I, după 14 etape, reprezentantele Galațiului (F.C.M. și C.S.U.), între care s-a intercalat F.C. Brăila, se află pe locurile I și, respectiv, III. în schimb, cealaltă formație dunăreană din serie (S.C, Tulcea) ocupă ultimul loc. în seria a II-a, pînă la jucarea restanțelor, un nou lider : Dinamo Slatina. „Lanterna roșie" o deține Voința București. Derbiul seriei a III-a, dintre F.C. Corvinul și F.C. Baia Mare, a revenit hunedorenilor, care se mențin în fruntea clasamentului, urmați de băimăreni și de sibieni. Pe ultimul loc —> Unirea Tomnatic.---------------.-------
rugbiștilor noștriIncontestabil, rugbiștii noștri au avut la Bordeaux una din evoluțiile cele mai slabe, poate cea mai slabă din ultimii ani. Situația aceasta surprinde cu atît mai mult cu cît survine după un sezon bogat și fructuos, plin de speranțe.Pentru că le cunoaștem prea bine calitățile, îi știm sportivi conștiincioși, ambițioși și capabili, sintem convinși însă că în viitoru] sezon e- chipa noastră reprezentativă și antrenorii ei vor șterge impresia neplăcută lăsată în meciul de duminică de la Bordeaux.

Ion DUM1TR1U

GIMNASTICAîn localitatea cehoslovacă Uherske Hradiste s-a desfășurat întîlnirea de gimnastică dintre selecționatele de junioare ale Cehoslovaciei și României. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 185,70—183 puncte.
VOLEIEchipa masculină de volei Politehnica Timișoara, aflată în turneu în Cehoslovacia, a susținut două partide amicale cu formația VSZ Nitra. In primul joc, timișorenii au învins cu 3—0 (15—5, 15—8. 15—11), iar meciul revanșă s-a încheiat cu scorul de 3—2 (15—9, 17—15, 12—15, 12—15, 15—13) în favoarea gazdelor.

Vizita președintelui Adunării Poporului 
a Republicii Arabe Egipt, Sayed MareiPreședintele Marii Adunări .Naționale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit, luni la amiază, cu Sayed Marei, președintele Adunării Poporului a Republicii Arabe Egipt.în cursul întrevederii au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale româno-egiptene, subliniindu-se rolul crescînd al parlamentelor în extinderea și întărirea relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare.
Vizita unei delegații deîn perioada 17—24 noiembrie a.c., o delegație de activiști ai Partidului Comunist ăl Uniunii Sovietice, condusă de M. F. Nenașev, adjunct al șefului secției propagandă a C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră. Oaspeții sovietici au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și județele Dolj și Brașov, au avpt convorbiri la C.C. al P.C.R., la unele instituții centrale de partid și

Vizita unei delegații de activiști ai U. C. I.O delegație de activiști ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Ante Budimir, secretar în Comitetul Executiv al U.C.I. din Bosnia și Herțegovina, care se află în țara noastră pentru un schimb de experiență, la invitația C.C. al P.C.R., a vizitat județele Brăila și Galați, unde a avut convorbiri cu primii secretari și alți membri ai birourilor comitetelor județene de partid, precum și cu conducerile organizațiilor de partid, sindicale, de tineret și administrative din întreprinderi și instituții.
Adunare populară cu prilejul vizitei delegației

Nampho din R. P. D. CoreeanăCu prilejul vizitei delegației orașului Nampho din R.P.D. Coreeană, oraș înfrățit cu municipiul Galați, luni, la Casa de cultură a sindicatelor din Galați, a avut loc o adunare populară, la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor ob-* ștești, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile gă- lățene. Au participat membrii delegației orașului Nampho.La adunare au luat cuvîntul tovarășii loan Bej an, prim-secretar al Comitetului municipal Galați al P.C.R., primarul municipiului, și Cian Hio, președintele Comitetului admi

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Muzică populară.
10,20 Film artistic : „Judo". O 

producție a studiourilor Ja
poneze.

11.45 Telex.
16,00 Teleșcoală. Teatru didactic: 

„Medeea" de Euriplde. Pre
zintă prof. univ. Virgil Bră- 
dățeanu. Regia : Petre Sava 
Băleanu șl Dan Damian.

16,30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 Moment folcloric.
17,15 scena — emisiune de ac

tualitate și critică teatrală.
17,35 Pentru sănătatea dv. : Caria 

dentară. Modalități de pre
venire, conduită In trata
mente.

17.45 Festivaluri de muzică ușoară 
în țară. Selecțiunl din fes
tivalul „Nufărul alb" — Tul
cea 1975.

(Urmare din pag. I)lităților de realizare, înscrierea lor intr-un document și semnarea acestuia nu înseamnă și soluționarea subită a problemelor, instaurarea în mod automat a noilor relații care au fost preconizate ; pentru aceasta este nevoie de o perioadă de timp care să permită adîncirea înțelegerilor convenite, perfecționarea lor continuă, amplificarea și intensificarea raporturilor interstatale pe toate planurile, extinderea și aprofundarea conlucrării directe între toate țările participante, în vederea creșterii încrederii între toate statele participante. In același timp, un asemenea mod de a concepe înaintarea spre obiectivul fundamental al securității europene nu înseamnă și nu trebuie să însemne nici amînări, pauze,_ tergiversări, perioade de expectativă sau atitudine de pasivitate. Dimpotrivă, este important și hotărîtor ca toate statele să acționeze stăruitor în vederea progresului destinderii, să-și aducă propria contribuție la realizarea, prin eforturi continue, a unei securități reale și trainice pentru toate națiunile continentului.Pornind tocmai de la această concepție, România, alături de alte state, a susținut de la început înscrierea pe ordinea de zi a unui punct referitor la urmările instituționale ale conferinței, aducînd pe parcursul negocierilor o contribuție importantă la fundamentarea acestei cerințe și definirea modalităților ei de realizare oractică. In cursul discuțiilor de la Geneva, in această problemă s-au confruntat păreri diferite. la început un șir de delegații fiind, pe diverse considerente, defavorabile ideii continuității eforturilor pe plan multilateral. Este, desigur. pozitiv că pină la urmă a prevalat punctul de vedere privitor la continuarea organizată a eforturilor multilaterale și că in Actul final s-a consacrat acestei Drobleme un capitol distinct, intitulat „Urmările conferinței", care conține un sir de prevederi exprese destinate să asigure. in anii ce vin. realizarea unor noi pași pe calea securității si cooperării în Europa. Aceste prevederi nu corespund pe deplin așteptărilor I țării noastre, cerințelor și hecesită-

în aceeași zi, președintele Marii Adunări Naționale a oferit un dejun în onoarea oaspetelui egiptean.Au participat Virgil TeodorescU, vicepreședinte al M.A.N., loan Ce- terchi, președintele Consiliului Legislativ, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.A luat parte Hassan Aii Daoud, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București. (Agerpres)
activiști ai P. C. U. $.de stat, la Comitetul județean Dolj al P.C.R.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Constantin Potîngă, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. A fost prezent, de asemenea, V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București.

în încheierea vizitei în țara noastră, delegația a fost primită de tovarășul Ilie, Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au participat tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R.. șef de secție la C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București. (Agerpres)

nistrativ al orașului Nampho, care au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre cele două orașe înfrățite, dintre popoarele român și coreean.S-a reliefat, totodată, sprijinul deplin acordat de poporul român luptei •drepte a poporului frate coreean pentru unificarea pașnică și independentă a Coreei. Vorbitorii au subliniat importanța vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Coreeană și a tovarășului Kim Ir Sen în România pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre partidele și popoarele noastre.
18.10 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18,45 Partidului, un cîntec din ini

mă. Emisiune de cîntece pa
triotice și revoluționare.

19,00 Teleglob. Secvențe suedeze.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • Un an de la 

Congresul al XI-lea al parti
dului.

20,00 Anchetă socială : „D.M.H." 
(IV).

20.30 Ciclul „Istoria comediei". Tea
trul iluminist în Rusia : „Ne
isprăvitul" de N. Fonvizin. 
Premieră TV.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n
20,00 Film serial „Janosik" — pro

ducție a studiourilor polone
ze. Episodul VII.

• 28,45 Tezaur de cîntec românesc. 
In primă audiție TV : ,\In 
memoria . lui Gh. Lazăr" — 
de Gh. Șoiljna.

21,00 Telex.
21,05 Aventura cunoașterii. Celula 

sălbatică (partea a II-a).
21,35 Din filmoteca TV. Mari mu

zicieni la București : Virgi
nia Zeani și Giuseppe dl 
Stefano.

țllor reale ale procesului progresiv de făurire a securității europene ; ele deschid totuși perspectiva continuității activității în viitor.In acest sens, se are în vedere organizarea unor reuniuni ale reprezentanților statelor participante pentru efectuarea unui schimb de vederi aprofundat cu privire la aplicarea prevederilor Actului final și îndeplinirea sarcinilor definite de conferință, cît și cu privire la a- profundarea relațiilor reciproce, la progresul destinderii, colaborării și securității pe continent, precum și a- doptarea de măsuri concrete, efec
Asigurarea continuității procesului 
de edificare a securității europene
tive care decurg din aceste obiective. Pe această linie a fost fixată o primă reuniune a reprezentanților statelor participante, desemnați de miniștrii de externe respectivi, pentru anul 1977, Ia Belgrad, precedată de o reuniune pregătitoare. Această reuniune ar urma să stabilească mecanismul și modalitățile viitoarelor reuniuni ale statelor participante, inclusiv viitoarei conferințe pentru securitate și cooperare în Europa. De asemenea, Actul final prevede posibilitatea organizării unor reuniuni de experți ai statelor participante, precum și abordarea u- nor proiecte precise de cooperare prin intermediul unor organisme cum sînt Comisia Economică O.N.U. pentru Europa si UNESCO. Toate aceste reuniuni urmează să se tină ne baza regulilor- si normelor de procedură care au funcționat si în cadrul conferinței — participarea fiecărui stat la toate activitățile din acest domeniu, în condiții de deplină egalitate, in afara alianțelor militare ; adoptarea hotărîrilor prin consens, rotația la conducerea lucrărilor.In același timp, nu poate fi

Cronica zileiLuni dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care, la invitația Conducerii Centrale a Federației Sindicatelor Libere Germane, a făcut o vizită de prietenie și schimb de experiență în R. D. Germană.La sosire în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de Gheorghe Stuparu, vicepreședinte, și Paul Nagy, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R. D. Germane la București.
• ★La Ploiești s-au desfășurat lucrările primei sesiuni a Colocviului național âe maximafilie, organizat de Asociația filateliștilor din România. Maximafilia, reproducerea unui timbru poștal la mărimea unei cărți poștale, a cunoscut o continuă dezvoltare in țara noastră. In prezent, această preocupare este îmbrățișată de peste 40 000 de colecționari români, care, in cadrul unor expoziții naționale și internaționale, au ciști- gat numeroase trofee de prestigiu.In cadrul colocviului actual s-au discutat probleme privind extinderea acestei activități, a reprezentării ei peste hotare, precum și despre organizarea unei expoziții republicane de maximafilie în anul 1976, care va fi consacrată centenarului independenței.

★între 21 și 24 noiembrie s-au desfășurat la București lucrările Conferinței cluburilor și federațiilor automobilistice din țări socialiste. în cadrul manifestării, delegații au făcut un amplu schimb de informații și de experiență privind dezvoltarea automobilismului amator, a turismului de profil, a sportului automobilistic și de karting. Au fost discutate noi căi și mijloace menite să ducă la extinderea - relațiilor de colaborare între organizațiile automobilistice, la îmbunătățirea calității asistenței tehnice și a educației rutiere.
★O nouă premieră cinematografică românească, a doua din această lună, a fost prezentată, luni, la cinematograful „Scala" din Capitală. Este vorba de „Alexandra și infernul", producție a Casei de filme nr. 4. Noul film artistic românesc, al cărui scenariu și regie sînt semnate de Iulian Mihu, transpune pe peliculă secvențe din timpul războiului antihitlerist. Reîntîlnirea cu atrocitățile războiului, • acțiunile de alungare a fasciștilor de pe ultimele teritorii românești ocupate sînt corelate cu momente lirice de profund examen psihologic.Din distribuție fac parte actorii Violeta Andrei, Romeo Partenie, Nicolae Rady, Cornel Patrichi, Emanoil Petruț ș.a. (Agerpres)

INFORMAȚIEBanca Națională a Republicii Socialiste România va pune în circulație. începînd cu data de 1 decembrie 1975, monede metalice divizionare de 5 bani și 15 bani confecționate din a- luminiu.Npile monede metalice au aceleași dimensiuni și inscripții ca și monedele. de 5 bani și 15 bani actualmente în circulație.în conformitate cu prevederile Ho- tărîrii Consiliului de Miniștri, actualele monede metalice divizionare de 5 bani și 15 bani, existente în circulație, vor continua să aibă deplină putere circulatorie și vor circula paralel cu noile monede confecționate din aluminiu.
PRONOEXPRESCÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 19 NOIEMBRIE 1975

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 2 variante 10% cîte un autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 1 variantă 50% a 21 935 lei, 1 variantă 25% a 10 968 lei și 2 variante 10% a 4 387 lei ; cat. 3 : 13.40 a 3 110 lei ; cat. 4 : 42,65 a 977 lei ; cat. 5 : 151,60 a 275 lei ; cat. 6 : 3 476.30 a 40 lei.REPORT CATEGORIA 1 : 407 545 lei.
EXTRAGEREA a II-a : Categoria B : 4,30 a 23 577 lei ; cat. C : 32,70 a 1 550 lei ; cat. D : 1 464 a 60 lei ; cat. E : 87,10 a 200 lei ; cat. F : 2 063.65 a 40 lei.REPORT CATEGORIA A : 820 910 lei.

ignorat nici un moment că si după încheierea primei Conferințe gene- ral-europene au rămas deschise un șir de probleme de importantă decisivă pentru soarta destinderii si înfăptuirii securității pe continent — probleme care, dacă n-au putut fi a- bordate Sau soluționate la prima Conferință general-europeană, se cer rezolvate ulterior în condițiile mai favorabile create de aplicarea prevederilor Actului final, de progresul destinderii.Astfel, este cunoscut că pentru a- sigurarea unei securități reale și e- fective este imperios necesară adop

tarea unor măsuri concrete pentru înfăptuirea dezarmării, avîndu-se în vedere că destinderea pe plan politic se cere completată cu măsuri de destindere militară. Or. aceasta presupune negocieri, cu participarea tuturor statelor continentului. în vederea inițierii de măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare. După cum s-a precizat din nou in documentul privind poziția României în problemele dezarmării, difuzat recent Ia O.N.U., România consideră că statele participante la Conferința general-europeană trebuie să asigure punerea în aplicare a hotărîrilor acesteia în ce privește aspectele militare, să negocieze și să a- dopte măsuri pentru retragerea armamentului nuclear de pe teritoriul statelor europene neposesoare de a- semenea armament, desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriile statelor europene înăuntrul granițelor naționale ; reducerea armatelor naționale, a armamentelor, "a cheltuielilor militare : crearea condițiilor pentru a se pune capăt blocurilor militare și politicii de bloc, inclusiv lichidarea concomitentă a N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia, cerință esențială

MINISTRUL FEDERAL DE EXTERNE AL REPUBLICII FEDERALE 

GERMANIA, HANS DIETRICH GENSCHER, VA EFECTUA

0 VIZITA OFICIALA IN ROMÂNIA
I ■La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul federal de externe al Republicii

R.P. BULGARIA Institutul fertilității
Unicul de acest gen in Bulgaria, Institutul pentru cercetarea soiului și agrochimie „Nikola Puskărov", amplasat în preajma Sofiei, și-a cîștigat, prin activitatea desfășurată și rezultatele dobîndite mai ales în ultimii ani, supranumele de „Institut al fertilității".Obiectul muncii celor aproape 300 de specialiști de aci este găsirea celor mai eficiente căi de sporire a recoltelor la hectar printr-o mai rațională folosire a pămîntului, in funcție de calitățile acestuia.Una din principalele preocupări ale cercetătorilor institutului a fost îndreptată spre descoperirea unor rețete eficiente pentru aplicarea îngrășămintelor, la timpul optim, în funcție de cerințele fiecărui tip de sol în parte. Activitatea de cercetare în a- ceasta direcție a început în 1958 și a durat 14 ani, timp in care specialiștii de aci au făcut de două ori studiul chimic al tuturor solurilor din Bulgaria. „După ce am intrat în posesia datelor de care a- veam nevoie, arăta profesorul Ivan Gir- bucev, directorul institutului. am hotărît să trecem la a doua

etapă : crearea unui sistem automatizat de informare prin care să asigurăm fiecărei unități agricole, înainte de însămînțare, recomandările necesare cu privire la îngrășăminte, la îngrijirea culturilor, Ia modificările ce trebuie introduse în sectorul agrotehnic, în funcție de climă și chiar unele recomandări cu caracter de prognoză".Cu ocazia vizitei făcute prin laboratoarele institutului și a discuțiilor purtate cu cițiva din autorii a- cestor acțiuni, am desprins și alte amănunte interesante. Noul sistem se bazează pe folosirea unei mașini electronice de calcul care prelucrează, în numai opt minute. un număr de 20 de indicatori pe care-i primește, de pildă, de la un complex agroindustrial ce ocupă o suprafață de 40 000 hectare. După prelucrarea datelor, mașina elaborează recomandările necesare pentru folosirea cea mai corectă a îngrășămintelor minerale.Prima experimentare a fost■ făcută la unul din complexele agroindustriale din județul Ruse, încă în anul 1971. In cei patru ani care au trecut, cal
Cum se explică ninsoarea abundentă 

și cum va evolua vremea în zilele următoare ?Referitor la evoluția vremii și prognoza pentru zilele viitoare, tov. Nicolae Ciovică, directorul Institutului de meteorologie și hidrologie, 
ne-a declarat :— Ninsoare abundentă s-a înregistrat în Oltenia, unde grosimea stratului de zăpadă a ajuns la 45 cm la Craiova. In sudul și estul Transilvaniei grosimea zăpezii este de pînă la 10—15 cm. In Moldova a nins viscolit, grosimea zăpezii atingînd 35 cm la Balintești, iar pe alocuri troienele depășind 50 cm. In Muntenia grosimea stratului de zăpadă este pe alocuri de 31—32 cm la Giurgiu și Alexandria, iar la Turnu-Măgurele — 40 cm. Datorită vîntului puternic, In Cîmpia Bărăganului zăpada a fost troienită, grosimea zăpezii fiind neuniformă, între 4 cm la Buzău și Rimnicu-Sărat și 26 cm Ia Grivița. înălțimea troienelor acumulate în cîmp dfeschis depășește 50—60 cm. în cursul nopții de duminică și luni dimineața a continuat să ningă în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea de vest, Bărăgan și sudul Moldovei, iar luni la prinz ninsoarea 
s-a generalizat în cea mai mare par
te a Moldovei. Pe litoral, precipitațiile sînt sub formă de ploaie și la- poviță, în aceaștă zonă semnalîn- du-se depuneri de polei. Se remarcă faptul că In zonele de munte gro-*a edificării securității in Europa și in lume.Sau. pentru a ne referi la un alt exemplu, prin semnătura depusă pe Actul final, statele participante și-au exprimat hotărirea de a continua e- xaminarea și elaborarea unei metode general acceptabile de reglementare pașnică a diferendelor. După cum se știe, în acest scop urmează. potrivit înțelegerii înscrise in Actul final, să înceapă negocieri multilaterale ale exuertilor din țările participante.Si. desigur, problematica atît de vastă a cooperării între toate statele 

continentului, In primul rînd, desigur, cooperarea economică — in domeniul comercial, industrial, al protejării mediului înconjurător, al științei și tehnicii — dar și cooperarea pe planul culturii, educației, schimbului, de informații, în probleme umanitare, presupune, de asemenea, prin ea însăși, stabilirea unor forme și modalități concrete care să permită conjugarea acțiunilor statelor respective. Asemenea probleme, de oare depinde în mod nemijlocit înfăptuirea dezideratelor securității și cooperării europene, nu pot fi lăsate în voia soartei, ele neputîndu-se rezolva spontan, de la sine. Pentru ca ele să nu rămînă simple deziderate, este necesar să se treacă la activitate practică, concretă, să se depună in mod constant si sistematic eforturi convergente, o stririsă conlucrare pe plan multilateral între toate statele participante, intr-un cadru adecvat și organizat, în conformitate cu principiile și regulile stabilite la conferință.Tocmai unei asemenea cerințe i-ar răspunde înitru totul propunerea reafirmată de la tribuna marelui forum . european de președintele Nicolae Ceaușescu privind crearea 
unui organism permanent gencral- 

Federale Germania, Hans Dietrich Genscher, va efectua o vizită oficială în România, In zilele de 4—5 decembrie 1975.

culele mașinii s-au dovedit, în cea mai mare parte, exacte. Mașina a recomandat, în funcție de sol, de umiditate, de felul culturilor și de alți parametri folosirea, după caz. a unor cantități de îngrășăminte — variind între 20 și 190 kg la hectar. Micile erori, dacă au existat — arată in-
Pe baza obținute unitate, s-a

terlocutorii noștri — s-au datorat,' nu atît mașinii, cît unor greșeli în „informarea" ei corectă, rezultatelor în această experimentarea extins pentru anul a- gricol 1975—1976 în alte 48 de complexe a- groindustriale din 8 județe ale Bulgariei.In prezent, cercetătorii institutului ..Nikola Puskărov" pregătesc cea de-a treia etapă de aplicare a sistemului automatizat de informare în agricultura bulgară. în cadrul căreia mașina e- lectronică va elabora și prognoze cu scopul de a micșora la maximum acțiunea factorilor nefavorabili. A- ceasta va mări substanțial efectul economic al cercetării și va înarma pe specialiștii agricoli bulgari cu noi „rețete" de sporire a randamentelor la hectar.
C. AMARIȚEI

' ’ 4'1 .|1| ,simea stratului de zăpadă este mai mică decît cea acumulată in zonele de cîmpie. >♦— Cum va evolua starea vremii in zilele următoare 7— Viscolul va mai dura doar azi (24 noiembrie) și în noaptea de luni spre marți. In continuare, cerul va deveni treptat variabil, iar precipitațiile, ca arie și intensitate, se vor deplasa spre estul și nord- estul țării. Pentru zilele de 25—28 noiembrie se prevede o vreme rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate in estul Munteniei, in ' Dobrogea, Moldova și estul Transilvaniei, unde la început vor cădea ninsori temporare. Ninsorile vor avea apoi un caracter local. In celelalte regiuni va ninge izolat. Vîritul va mai prezenta intensificări în primele zile ale intervalului, viscolind ninsoarea în Moldova. în condițiile cerului variabil și a prezenței stratului de zăpadă este de așteptat ca în zonele de cîmpie să se înregistreze temperaturi de minus 10—14grade. Totodată, datorită faptului că în regiunile din vestul țării vor pătrunde mase de aer mai cald, este de așteptat formarea ceței.
Convorbire consemnata de 
Aurel PAPADIUC

european. „Telul activității noastre — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să fie crearea unei Europe unite, bazată pe națiuni independente, pe colaborarea pașnică și egală in drepturi între toate statele, fără deosebire de orînduire socială sau mărime. Pornind de la acest deziderat suprem. România consideră necesară crearea unui organism permanent care să asigure continuarea consultărilor in problemele majore ale relațiilor dintre statele europene, intensificarea conlucrării pentru Înfăptuirea deplină a securității și păcii pe continent". Această propunere răspunde însuși dezideratului exprimat în documentul final cu privire la continuitatea procesului inițiat, prin participarea activă a tuturor statelor, în condiții de deplină egalitate. In concepția țării noastre, organismul permanent ar avea menirea să acționeze pentru a dezvolta și perfecționa e- lemente cuprinse In Actul final, să inițieze noi reuniuni ale reprezentanților statelor, să organizeze activitatea unor grupuri și comitete de experți însărcinate -să examineze probleme decurgind din Actul final în domeniile politic, economic, juridic. militar, cultural si în alte domenii. să efectueze consultări în probleme de interes comun si să stabilească conlucrarea cu alte organizații competente pentru realizarea proiectelor de cooperare. Prin toate acestea s-ar asigura nu numai continuitatea activității, dar și ridicare* considerabilă a eficientei acesteia, dezvoltarea încrederii. creindu-se premise pentru înaintarea pe calea securității și cooperării.România — așa cum se arată tn cuvîntările și declarațiile președintelui republicii, in alte documente oficiale — este hotărîtă să acționeze neobosit pentru înfăptuirea angajamentelor asumate, să militeze activ, alături de toate statele, pentru aplicarea prevederilor Actului final, aducînd o contribuție eficientă și constructivă la transformarea Europei intr-o zonă a păcii, securității și cooperării, corespunzător intereselor și năzuințelor tuturor popoarelor continentului.
Ion FiNTÎNARU 
Petre STANCESCU
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La Paris începe astăzi prima sesiune a Consiliului gene

ral al Institutului pentru noua ordine economica

Internațională pe tema:

„Problemele unei noi ordini economice 
internaționale. Medul in care este 

concepută noua ordine internațională 
de președintele Ceausescu"

Declarațiile făcute „Scînteii" de dr. Arturo FRONDIZIi Această manifestare a fost organizată din inițiativa Institutului pentru noua ordine economică internațională, constituit recent în capitala Franței. După cum s-a anunțat, președinte al Consiliului de administrație al institutului a fost desemnat Arturo Frondizi, fost președinte al Argentinei, iar secretar general prof. Giancarlo Elia Valori (Italia). In legătură cu această importantă inițiativă, ziarul nostru a publicat recent un interviu al secretarului general al institutului. Cu ocazia deschiderii actualei sesiuni științifice de la Paris, reproducem declarația făcută „Scînteii" de dr. Arturo Frondizi, prin intermediul corespondentului nostru la Roma, Radu Bogdan.„Sesiunea de Ia Paris, care, după cum se știe, va fi continuată la București, are, după părerea mea, o importanță debsebită. într-un fel sau altul, țările dezvoltate și-au făcut cunoscut punctul lor de vedere in legătură noua ordine economică internațională. Este acum rîndul țărilor în cur» de dezvoltare să examineze și să aprofundeze aceste probleme. Deschidem dezbaterile noastre cu examinarea punctului de vedere al României și al președintelui Nicolae Ceaușescu, deoarece țara dv. a fost și este protagonista unei politici dinamice de dezvoltare a forțelor productive pe plan intern și de extindere a colaborării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor, politică urmărită cu interes crescind pretutindeni în lume. Apărarea dreptului Ia autodeterminare al popoarelor și a suveranității lor naționale — și aici îmi este plăcut să citez pe președintele Ceaușescu — a făcut ca România să-și cîștige tot mai mulți prieteni pe toate meridianele globului. Doresc să evidențiez contribuția remarcabilă pe care țara dv. și, in primul rînd, președintele Nicolae Ceaușescu, au adus-o și oontinuă să o aducă la clarificarea conceptelor privind înfăptuirea importantului obiectiv al edificării unei noi ordini economice internațipnale. Raportul pe care urmează să-l prezint la această sesiune fși propune tocmai să pună în lumină aportul original de gîndire și de idei al României în acest sens.La dezbateri urmează să participe oameni politici, profesori, economiști din numeroase țări ale lumii — din America Latină, Asia, Africa și Europa — al căror punct comun de în- tilnire este, după părerea mea, dincolo de ideologiile diferite pe care le exprimă, interesul pentru stimularea procesului de dezvoltare economică și pentru apărarea principiului autodeterminării popoarelor.Schimbarea imaginii pe care o
TEHERAN

Convorbiri româno - iraniene privind 
dezvoltarea colaborării economiceTEHERAN 24. Corespondentul A- gerpres transmite : La Teheran au Început, luni, lucrările celei de-z 11-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale de colaborare economică și tehnică între România și Iran. Delegația României este condusă de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului și ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar cea a Iranului de Fereidun Mahdavi, ministru al comerțului.In cadrul discuțiilor, părțile au a- bordat aspecte privind evoluția schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre cele două țări, modul cum se aduc la îndeplinire măsurile convenite de președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Mo
ORIENTUL APROPIATSecretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit, luni, la Tel Aviv, venind de la Damasc.în capitala Siriei, secretarul general al O.N.U. a avut convorbiri cu președintele Hafez EI Assad și cu vlcepremierul și ministrul de externe, Abdel Halim Khaddam. El a declarat că aceste convorbiri au fost rodnice și s-au referit la situația din Orientul Mijlociu.De asemenea, Kurt Waldheim a avut la Damasc o întrevedere cu președintele Comitetului Executiv al
„Fumatul interzis pe șosea". Inscripția cu totul neobișnuită, intîl- nită de-a lungul unui perimetru de mai multe mile, vestește că ne apropiem de cunoscuta rafinărie de la Abadan. Aerul este atît de saturat cu vapori explozibili, încît chiar de la o asemenea distanță apreciabilă de coloanele argintii, asemănătoare unor uriașe tuburi de orgă, ale instalațiilor de rafinare o mică scînteie poate avea consecințe incalculabile. Sintem spre extremitatea sudică a străvechii provincii a Kuzistanului, multă vreme cunoscută ca o veritabilă împărăție a trestiei de zahăr. Dar trestia de zahăr a încetat de mult să mai constituie cartea de vizită a provinciei. Marea aventură a început în 1901, cînd un om de afaceri britanic, pe nume D’Arcy, a obținut pe o nimica toată concesiunea zonei din jurul localității Masjed-Solaiman. Trei ani mai tîrziu erupea primul puț petrolier, anunțînd intrarea Iranului in era țițeiului, iar după încă un deceniu, în 1913, rafinăria de la Abadan era dată in funcțiune. Restul este îndeobște cunoscut, Abadanul fiind astăzi sinonim cu industria petrolieră iraniană, revenită între timp în mîi- nile adevăraților săi stăpîni.Celălalt sinonim, insula Kharg, situată in aceeași provincie, ceva mai spre sud, în apele Golfului, are o istorie mult mai recentă, ceea ce insă nu a împiedicat-o să ia locul Abadanului ca centru petrolier al Iranului. Dacă la Abadan se prelucrează zilnic 480 000 de barili de petrol brut, din instalațiile Khargului se pompează în tancurile petroliere țiței în cantități ce pot ajunge pină la 6 milioane barili (aproape 960 000 tone) pe zi.S-ar părea că petrolul, rafinat sau brut, reprezintă alfa șl omega Ku

prezintă lumea contemporană, depășirea actualei împărțiri anacronice în țări bogate și sărace, în țări dezvoltate și subdezvoltate nu sînt posibile fără instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Făurirea noii ordini este însă legată de modificarea structurală a actualelor raporturi existente în relațiile dintre state, de stricta respectare a dreptului popoarelor la autodeterminare și a principiilor suveranității și independenței naționale. Numai așa. poate crește rolul țărilor mici și mijlocii în politica internațională, numai așa aceste țări, în marea lor majoritate țări în curs de dezvoltare, vor putea deveni adevărații stăpîni în propria lor casă. Desigur, eforturile țărilor în curs de dezvoltare — care sînt esențiale pentru lichidarea actualei înapoieri economice — trebuie favorizate și stimulate de relații de colaborare internațională reciproc avantajoasă, care trebuie să înlocuiască o dată pentru totdeauna politica de dictat și presiuni. Este vorba de a găsi forme noi, progresiste de colaborare, bazate pe respectul demnității, al dreptului la existență de sine stătătoare a fiecărei națiuni".Referindu-se la personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, dr. Arturo Frondizi a declarat : „Cunos- cîndu-1 îndeaproape pe președintele României, ca și politica pe care o promovează, m-am convins că este unul din cei mai importanți oameni de stat ai lumii contemporane. In America Latină, noi, în Argentina, privim cu interes la experiența României, la eforturile pe care țara dv. le-a depus și le depune pentru dezvoltarea economică, la politica ei externă de pace și largă cooperare internațională. Sînt convins că relațiile bune care există între Argentina și România se pot dezvolta in viitor și mai mult, in interesul celor două popoare, ai cauzei păcii și înțelegerii internaționale".

hammad Reza Pahlavi Aryamehr pentru extinderea și aprofundarea continuă, pe multiple planuri, a relațiilor dintre România și Iran.Tovarășul Ion Pățan s-a intîlnit cu M. Samii, președintele Băncii iraniene de dezvoltare a agriculturii, cu care a abordat probleme legate de extinderea cooperării bilaterale. în domeniul agricol.' La întilniri a participat Nicolae Doicaru, consilier al președintelui României.Seara, ministrul iranian al comerțului a oferit un dineu In cinstea oaspetelui român. Fereidun Mahdavi și Ion Pățan au toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a Șahinșahului Aryamehr, pentru continua adîncire a raporturilor prietenești dintre România și Iran. •
Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat.

★BEIRUT 24 (Agerpres). O reuniune a Comitetului național pentru dialog — for care grupează 20 de personalități politice libaneze dintre cele mai proeminente — convocată luni de premierul Rashid Karame în scopul găsirii unei modalități de reglementare a situației grave din țară, a eșuat. Intr-o declarație făcută presei după această reuniune, premierul Rashid Karame a apreciat că situația din țară a devenit „incontrola- bilă".
zistanului, dar nu este așa. Aurul negru face casă bună cu „aurul albastru", gazele naturale aflate în cantități incomensurabile tot la Masjed- Solaiman. Combustia spontană a gazelor naturale a dat naștere în vremurile străvechi mitului focului veșnic. Transportat prin conducte cale de 174 km pînă la Bandar Shahpour, portul învecinat Abadanului, gazul se 

însemnări de călătorie din Iran

Repere și priorități 
ale dezvoltării

transformă în produse de Însutită valoare: amdniac, acid sulfuric, acid fosforic și in special uree, deosebit de căutată ca îngrășămînt artificial. Or, de nimic — în afară de apă — nu duce mai mult lipsă solul Iranului, pe care mileniile în succesiunea lor neîntreruptă și clima aridă l-au secătuit de vlagă, decît de îngrășăminte. Și în aceste condiții Bandar Shahpourul dobîndește o importanță deosebită în viața economică a țării. Prin acțiunea combinată a îngrășămintelor și a canalelor de irigație comandate de marele baraj de la Dez, pămîntul Kuzistanului a devenit astăzi una din regiunile cele mai fertile ale țării, furnizîndu-i nu mai.

Surinamul
își proclamă azi 

independențaPARAMARIBO 24 (Agerpres). — Marți, 25 noiembrie, un nou stat urmează să-și declare independența. Surinamul, fosta Guyana olandeză, va deveni republică independentă punind capăt unei perioade de 325 ani de dominație străină, dintre care 308 — olandeză.Accesul la independență este rezultatul unui acord intervenit între guvernele de la Haga și Paramaribo, capitala Surinamului, precum și administrația de la Willemstad, respectiv capitala Antilelor olandeze, care urmează să-și declare, la rîndul lor, independența în anul 1980.Surinamul și Arhipelagul Antilelor dispun de autonomie internă din 1954, apărarea teritoriului și politica externă fiind pînă astăzi de competența guvernului de la Haga.Avind o suprafață de aproape 150 000 km pătrați, Surinamul este situat în nordul Braziliei, între fosta Guyană britanică, astăzi Republica Guyana — la vest, și Guyana franceză la est. In 1972, populația Surinamului era de 382 000 locuitori. Producția sa anuală de 7 milioane tone bauxită ii conferă locul trei în lume, după Australia și Jamaica.In ultimele zile, la Paramaribo și in celelalte localități din țară s-au făcut intense pregătiri în vederea festivităților care să marcheze ziua independenței. Parlamentul Surinamului a adoptat, în vederea acestui eveniment, o nouă lege cu privire la apărarea teritoriului țării și a a- probat noul drapel național.Evoluția situației din Portugalia
• Reuniunea de la Palatul Be
lem • Declarația C.C. al P.C.P.LISABONA (Agerpres). — După cum anunță agenția A.N.O.P., căpitanul Vasco Lourenco, membru al grupului „celor nouă" care a fost numit, vineri, comandant al regiunii militare Lisabona (în locul generalului Otelo Saraiva de Carvalho), a renunțat la această funcție, întru- cît „nu se bucură de încrederea celei mai mari părți a unităților din regiunea militară a capitalei". în felul acesta generalul Otelo Saraiva de Carvalho, comandantul COPCON, continuă să dețină și funcția de comandant al regiunii militare Lisabona.Aceste precizări, arată agenția, au fost făcute la sfîrșitul unei reuniuni desfășurate la Palatul Belem, la care au participat președintele republicii, generalul Francisco da Costa Gomes, primul ministru, Jose Pinheiro de Azevedo, generalul Otelo Saraiva de Carvalho, căpitanul Vasco Lourenco, membri ai Consiliului Revoluției din Portugalia, precum și alți ofițeri superiori.Intr-o declarație dată publicității in legătură cu evoluția situației, din țară, Comitetul Central al Partidului Comunist Portughez își exprimă dezacordul față de recenta hotărire a celui de-al șaselea guvern provizoriu al Portugaliei de a-și suspenda activitatea. O asemenea evoluție, arată declarația Comitetului Central al P.C.P., „nu corespunde raportului real de forțe, provoacă o agravare a crizei, accentuînd divizările și sporind pericolele unei confruntări violente". Partidul comunist atrage, în acest sens, atenția portughezilor față de pericolul serios reprezentat de activitățile teroriste, instigările forțelor de dreapta, precum și față de o lovitură a forțelor contrarevoluționare. Partidul comunist — arată declarația — se pronunță „cu fermitate pentru o soluție politică și împotriva unpr atitudini nesăbuite ce pot crea condiții favorabile unei e- ventuale lovituri, a dreptei". De asemenea, partidul comunist se declară gata să participe la negocieri pentru realizarea unei soluții politice, subliniind, totodată, că „grevele și manifestațiile din ultimele zile au modificat raportul de forțe în favoarea stîngii și au creat condițiile necesare pentru schimbări politice".Secretarul general al Partidului Socialist Portughez, Mario Soares, a respins insă apelul președintelui Francisco da Costa Gomes de a se organiza o întîlnire între conducerile partidului comunist și partidului socialist, pretinzînd că o astfel de Întîlnire „nu ar servi la nimic". Mario Soares a declarat, totodată, că partidul socialist „își păstrează încrederea în primul ministru, amiralul Pinheiro de Azevedo".
puțin de o cincime din producția da alimente de care are nevoie. Lanurile de griu, porumb, ovăz, între care se intercalează cringurile de portocali și lămîi, sau pilcuri de curmali, de- cupind pe întinsul provinciei dreptunghiuri și pătrate unde galbenul auriu al grînelor coapte alternează cu verdele lucios al frunzișului citricelor, dau măsura acestei fertilități re

găsite. Iar roadele pămîntului nu mai revin atotputernicilor moșieri de odinioară, care stăpîneau pină la 150 sate fiecare, ci acelor care îl muncesc efectiv, adunați astăzi in cooperative.Planul de dezvoltare a Kuzistanului nu se limitează numai la petrol și agricultură. Beneficiind de o coastă întinsă, una din preocupările prioritare la ora actuală ale provinciei și în general ale întregii țări o reprezintă dezvoltarea cît mai rapidă a capacităților portuare pentru alte mărfuri decît petrolul — proiectele existente preconizind ca de la circa 12 milioane tone, în prezent, ceea ce, spun gazdele, este cu totul insufi-

In sudul și nordul vietnamului

Mitinguri în sprijinul unificării 
naționale pe linie de statHANOI 24 (Agerpres). — In acest» zile au loc mitinguri și alte manifestații in sprijinul reunificării naționale pe linie de stat a Vietnamului. După cum transmite din Hanoi a- genția V.N.A., la Saigon, sub auspiciile Comitetului organizației Partidului celor ce Muncesc din Vietnam al orașului și ale Comitetului orășenesc al Frontului Național de Eliberare s-a desfășurat un miting la care au participat 30 000 de persoane pentru a saluta succesul conferinței politice consultative asupra reunificării naționale. La miting au luat parte Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D.V., șeful delegației nord-

Conferința mondială a reprezentanților mișcărilor 
naționale pentru pace și-a încheiat lucrărileMOSCOVA 24. — Corespondentul nostru transmite : La Leningrad 6-au încheiat luni seara lucrările Conferinței mondiale a reprezentanților mișcărilor naționale pentru pace.Participanții din aproximativ 100 de țări ale lumii, printre care și România, au dezbătut aspecte ale luptei pentru destindere în Europa și întărirea păcii în întreaga lume, ale luptei pentru oprirea cursei înarmărilor și dezarmare, reafir- mindu-se, totodată, necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale.în documentul cu privire la cea de-a 25-a aniversare a Consiliului Mondial al Păcii, adoptat Ia conferință, se arată că, în pofida destinderii pe plan politic, in lume există incă numeroase focare de conflicte, cursa înarmărilor continuă, iar pregătirilor materiale ale unor noi

SPANIA

Noi declarații ale partidelor de opozițieîn cadrul unui interviu acordat corespondentului agenției Taniug Ia Atena, secretarul general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo, a declarat că înfăptuirea u- nor schimbări democratice in Spania constituie o necesitate istorică. La întrebarea dacă după dispariția lui Franco instituțiile franchiste ar putea supraviețui, secretarul general al P.C. din Spania a spus că dorința falan- giștilor a fost să se perpetueze acesta instituții prin aducerea la putere a lui Juan Carlos. Realitatea socială din Spania — a subliniat Santiago Carrillo — pledează însă în favoarea forțelor democratice, care sînt mai puternice. Necesitatea unei adevărate democrații se resimte într-atît, încît; în cîteva săptămîni, în cîteva luni poate, forțele democratice, sînt sigur, vor prezenta formula corespunzătoare care va ieși învingătoare — a declarat secretarul general al P.C.S.în continuare. Santiago Carrillo a spus că în viața politică spaniolă, in afara mișcării democratice, nu există alte grupări politice semnificative. Cele două mari forțe — Junta Democratică și Convergența Democratică —
★MADRID (Agerpres). — în cuvin- tarea rostită la ceremonia depunerii jurămintului ca rege al Spaniei, Juan Carlos I a recunoscut că poporul spaniol „cere perfecționări profunde" și a adăugat că monarhia consideră de datoria sa „recunoașterea unor drepturi sociale și economice de care să beneficieze toți spaniolii". Suveranul a arătat însă că monarhia spaniolă va fi „o păstrătoare credincioasă" a moștenirii pe care a primit-o.

★Trei reprezentanți ai Juntei Democratice din Spania, Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comu-
agențiile de presă

Protocol. La Alger 8îost pa_ rafat protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare cu privire la trecerea de la regimul de plăți în cli- ring la regimul de plăți in devize liber convertibile. Protocolul va intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1976.
cient, să se ajungă la 33 milioane tone in 1978. •Prin amploarea lor, aceste proiecte reprezintă un vast teren de cooperare internațională și interlocutorii iranieni țin să-și exprime imediat, în acest context, satisfacția pentru colaborarea cu România.Aici, după ce s-au construit fabrica de tractoare de la Tabriz și stațiile service pentru tractoare de la Ker- manshah, complexul agrozootehnic de la Rasht, unul din cele mai mari din întreaga țară, fabrica de produse sodice de la Shiraz, complexul forestier de la Neka, linia de fabricare a plinii de la Teheran, 'se e- vidențiază creșterea continuă a schimburilor comerciale, al căror volum a întrecut în 1973 de 9 ori pe cel din 1966, urmînd să crească substanțial în continuare pînă la sfîrșitul acestui an. Posibilitățile de extindere pe mai departe a colaborării și schimburilor în toate domeniile sînt însă departe de a fi epuizate. Așa după cum au ținut de altfel să sublinieze în convorbirile avute cu grupul de ziariști români personalități ca Ahmad Kouros, adjunct al ministrului economiei și finanțelor, sau Ahmad Memarzadeh, adjunct al ministrului comerțului, ca și alți interlocutori iranieni, este de așteptat ca noua întîlnire dintre președintele Nicolae Ceaușescu și șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr să acționeze ca un puternic faqtor stimulator pentru fructificarea , acestor posibilități, corespunzător deopotrivă intereselor României și Iranului, țări care se întîlnesc in voința comună de a acționa cît mai energic pîrghiile dezvoltării și progresului.

Romulus CAP1ESCU 

vietnameze la conferință, și Pham Hung, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.V., secretar al comitetului P.M.V. pentru Vietnamul de sud, șeful delegației sud-vietnameze. Mitinguri in cinstea reunificării au a- vut loc și In orașele Da Nang și Hue.De asemenea, oamenii muncii din Hanoi, Haifong și din alt» orașe și localități nord-vietnameze au ținut numeroase adunări In cadrul cărora și-au exprimat entuziasmul în legătură cu hotărirea de reunificare pe linie de stat a Vietnamului și s-au angajat să obțină succese și mai mari tn activitatea lor în cinstea acestui eveniment de importanță istorică pentru patria lor.

războaie nu 11 s-a pus capăt. Cursa înarmărilor favorizează creșterea bugetelor militare, constituie o grea povară pentru economia tuturor țărilor, frînează soluționarea problemelor vitale, îndeosebi In țările în curs de dezvoltare, — se arată în document.. Conferința invită toate guvernele și parlamentele, organizațiile și mișcările sociale cele mai largi, partidele politice, sindicatele, organizațiile de femei și tineret, religioase, culturale, al căror obiectiv îl constituie asigurarea progresului omenirii, să-și intensifice eforturile în lupta pentru curmarea cursei înarmărilor, a fabricării de noi armamente, pentru înfăptuirea dezarmării, îndeosebi a celei nucleare, pentru scoaterea în afara legii a armelor nucleare, a tuturor armelor da exterminare in mesă.

au ajuns recent la un acord, care a fost dat publicității, cu privire la căile de instaurare a democrației tn Spania. Acest acord constituie unica alternativă la Spania franchistă. Santiago Carrillo a arătat că Partidul Comunist din-Spania va dezvolta relații de solidaritate și colaborare cu partidele comuniste, cu toate partidele socialiste și progresiste, cu mișcările antiimperialiste. Vom colabora și vom fi prieteni, a spus Santiago Carrillo, respectînd caracteristicile naționale ale fiecărui partid și dreptul său de a hotărî în legătură cu politica proprie. într-un cuvint, înseamnă că ne pronunțăm pentru stabilirea între partidele comuniste și muncitorești a unor asemenea relații în care diversitatea de opinii să fie respectată.Purtătorul de cuvînt al Juntei Democratice din Spania, Jose Luis de Villalonga a precizat, in cadrul unei declarații făcute Radiodifuziunii franceze, la Paris, că „Junta va refuza orice recunoaștere a regimului de la Madrid al lui Juan Carlos — simbolul franchismului".*nist, Jose Vidai Beneito, lider al A- lianței Socialiste, și Rafael Calvo Se- rer, lider al monârhiștilor liberali, aflați la Atena, au apreciat că discursul rostit de către Juan Carlos cu prilejul învestiturii sale „este inacceptabil pentru forțele democratic» spaniole". *Duminică au avut loc funeraliile fostului șef al statului spaniol, generalul Franco. După o ceremonie funebră desfășurată la Madrid, sicriul 
a fost transportat și depus intr-o criptă în bazilica de la „Văile de lo» Caidos", in apropiere de Escorlal.

La Copenhaga 8 8VUt 100 0 plenară lărgită a Comitetului Central al P.C. din Danemarca. Participanții au examinat situația economică a țârii, în special problema șomajului, și au discutat sarcinile ce le revin comuniștilor danezi în întărirea mișcării sindicale. Plenara a examinat, de asemenea, desfășurarea pregătirilor pentru Congresul al XXV-lea al partidului, care va avea loc in septembrie 1976. Raportul la plenară a fost prezentat de Knud Jespersen, președintele P.C. din Danemarca.
întrevedere. Den Sla°-pin- vicepremier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, a primit, luni, pe ministrul afacerilor externe al Franței, Jean Sauvagnar- gues, aflat în vizită oficială la Pekin.
CoIOCVill. Sub ausPiciiI® Institutului „Charles de Gaulle" a avut loc la Paris colocviul internațional pe tema : „Condițiile independenței naționale în lumea contemporană", Ia care au luat parte delegați din 32 de țări. Din partea țării noastre, Nicolae Fotino, director științific al A- sociației de drept internațional și relații internaționale, a prezentat, în cadrul colocviului, comunicarea intitulată : „Principiul de independență națională în politica externă a României". De asemenea, a fost prezentată tema „Aspectele actuale ale dezarmării. Considerații privind a- părarea patriei de către întregul popor în România", de colonel dr. Traian Grozea, de la centrul de studii și cercetări de istorie și teorie militară.
Comunicat. Convorbirile dintre conducătorii sovietici și președintele Italiei au fost consacrate problemelor extinderii în continuare a colaborării bilaterale și au prilejuit un schimb de păreri asupra principalelor probleme internaționale actuale de interes comun — se spune în comunicatul publicat la încheierea vizitei în Uniunea Sovietică a președintelui Giovanni Leone.
Devalorizare.Un c°mumcat ai guvernului israelian a anunțat deva

ȘEDINȚE C. A. E. R.
Comisia permanentă 

pentru siderurgiePRAGA 24 (Agerpres). — La Kosice, in Cehoslovacia, s-au desfășurat lucrările celei de-a 46-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru siderurgie la care au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., un reprezentant al R.D. Vietnam, in calitate de observator, precum și reprezentanți al organizației internaționale de colaborare in domeniul siderurgiei „Inter- metal" și ai Secretariatului C.E.E./ O.N.U.Comisia a examinat problemele care decurg pentru ea din hotărîrile celei de-a XXIX-a Sesiuni a /C.A.E.R. și din hotărîrile Comitetului Executiv al consiliului, precum și stadiul îndeplinirii prevederilor din Programul complex, referitoare la colaborarea dintre țările membre ale C.A.E.R. în domeniul siderurgiei, în primul rind în asigurarea necesarului țărilor membre cu unele materii prime siderurgice.La ședința comisiei s-au examinat, totodată, problemele referitoare la finalizarea tratativelor privind construirea pe teritoriul Republicii Socialiste România, in colaborare cu unele țări interesate membre ale C.A.E.R., a unei secții pentru producția de țevi petroliere.Comisia a examinat o serie de probleme privind colaborarea in domeniul producției de cocs, cu folosirea de cărbuni de calitate inferioară ; schimbul de experiență în domeniul organizării producției și creșterii productivității muncii la furnale ; colaborarea în asigurarea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. cu oțel de rulmenți ; unele probleme legate de consumul de combustibili și energie în siderurgie ; realizarea planului de colaborare privind efectuarea de cercetări științifice, relevînd introducerea cu succes în producție, de către țări, a rezultatelor unor teme de cercetare efectuate prin colaborare.în toate problemele examinate, comisia a adoptat recomandări corespunzătoare pentru țările membre ala C.A.E.R. și a adoptat planul de colaborare, în continuare, în domeniul siderurgiei. Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prieteni» și in spiritul înțelegerii reciproc» depline.
Comitetul de colaborare 

în domeniul aprovizionării 
tehnico-materialeMOSCOVA 24 (Agerpres). — La Moscova a avut loc a treia ședință a Comitetului C.A.E.R. de colaborare în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, la care au participat reprezentanții în comitet ai țărilor membre ale C.A.E.R. Comitetul a examinat problemele și sarcinile ce decurg din hotărîrile Sesiunii a XXIX-a a Consiliului d» Ajutor Economic Reciproc și ale ședințelor a 72-a și a 73-a ale Comitetului Executiv al consiliului și a stabilit elaborarea unor propuneri și recomandări în domeniul folosirii raționale și economicoase a resurselor materiale, economisirii materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei. Comitetul a aprobat raportul privind activitatea depusă în perioada 1974—1975 și a adoptat planul său de activitate pe anul 1976. Comitetul a discutat și alte probleme ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. in domeniul aprovizionării tehnico-materiale și a adoptat în legătură cu acestea recomandări.

Reuniune O.P.E.C.VIENA 24 (Agerpres). — La Viena au început luni lucrările unei reuniuni a experților economici ai Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.). Principala problemă examinată de experți este corelarea prețului țițeiului exportat cu cel al unul grup de 20 pînă la 30 de produse industriale pe care țările exportatoare de petrol le achiziționează din țările occidentale consumatoare. Agenda de lucru a reuniunii mai cuprinde examinarea efectelor inflației din țările occidentale
■ ■ ■ ■ a ■ ■

transmit:
lorizarea lirei israeliena cu 1,5 la șută, începînd de luni 24 noiembrie, ceea ce reduce paritatea monedei is- raeliene de la 7 la 7,10 față de un dolar S.U.A. Este a șasea devalorizare hotărîtă de guvernul israelian în ultimele 12 luni.

In orașul Reggio Cala
bria 8 ovut loc 0 conferintă organizată de Partidul Comunist Italian pe tema situației femeii in agricultura Italiei. La conferință s-a arătat că în ultimii zece ani numărul femeilor care lucrează în agricultură a scăzut la jumătate, iar o mare parte din femei nu au de lucru decît 2—3 luni pe an. Participanții au lansat un apel femeilor care lucrează în agricultură de a intensifica lupta pentru o nouă politică economică îndreptată spre combaterea crizei economice cu care este confruntată tara.

Grup parlamentar co
mun. Partidul Elvețian al Muncii și Partidul Socialist autonom al cantonului Tessin au hotărît să formeze un grup parlamentar comun in Consiliul Național pe perioada actualei legislaturi (1975—1979). Decizia a fost publicată într-un comunicat comun al celor două formațiuni politice.

Acuzare. Trei conducători al firmei „Chisso", Întreprindere care a fost făcută responsabilă pentru poluarea cu mercur a unei întregi regiuni japoneze, ceea ce a dus la apariția bolii Minamata, au fost acuzați de poliția prefecturii Kumamoto de omucidere involuntară. Boala Minamata — reprezentind, în esență, o dereglare gravă și ireversibilă a sistemului nervos în urma consumării de pește contaminat cu mercur — a provocat, pînă in prezent, în Japonia, moartea a peste 150 de persoane și Îmbolnăvirea altor aproximativ 900.
Incendiu. Un Puternlc Incendiu a mistuit circa 5 000 ha de pădure dintr-o rezervație națională americană situată în apropiere de Los Angeles. Din cauza vîntului, focul s-a extins cu repeziciune, zădărnicind eforturile pompierilor.

DE PRETUTINDENI
• FALIMENTE Șl RE

CORDURI. NumănU toli' mentelor din anul fiscal 1974— 1975, determinate de actuala criză economică din lumea capitalistă, Întrece, In S.U.A. șl Marea Britanie, cu mult pe acelea Înregistrate in timpul crizei economice mondiale din deceniul al treilea- Astfel, in Statele Unite s-au declarat falimentare 254 484 firme și persoane, ceea ce reprezintă dublul falimentelor din anul record 1932 și de 20 de ori mai multe decît in Ultimul an de război, 1945. în Marea Britanie, cele 7 500 falimente prevăzute pentru anul in curs reprezintă și ele un record absolut, mult superior celui din 1930.
„BIPARK-. Dispozitivul„Bipark", realizat in Franța, permite gararea a două autovehicule în locul destinat pentru unul singur. Primul din vehicule este garat la nivelul solului, iar celălalt pe o platformă superioară. Această platformă este acționată fie de două cricuri hidraulice, fie de un motor electric. Un sistem manual poate înlocui cricurile sau motorul in caz de pană. O scurtă rampă basculantă permite accesul la cele două niveluri ale dispozitivului.

• RIUL POLUAT RE
ÎNVIE. „Riul mort", cum era denumit, pînă nu de mult, cursul de apă Fulda din R.F.G., e pe calea cea bună — a „reanimării". După cum au comunicat oamenii de știință de la Institutul Max Planck pentru limnologie, in riul care de multă vreme nu mai purta urmă de viață din cauza poluării, și-a făcut apariția micul răcușor de riu denumit Gammarus. Apariția ră- cușorului este rezultatul instalării unei stații de epurare care a costat nu mal puțin de 60 milioane de mărci vest-germane. Dar, cum au subliniat oamenii de știință, cînd este vorba de viața unui riu, nici un preț nu este prea mare și nici un răcușor prea scump.

• NINSORI ABUN
DENTE. Iarna a sosit în Bulgaria cu o lună mai devreme. La Sofia, Btratul de zăpadă a atins grosimea de 20 centimetri, iar în nord-vestul Bulgariei solul a fost acoperit, de asemenea, cu un strat destul de gros de zăpadă. în Elveția, intr-o zonă montană din centrul țării, patru schiori au fost surprinși de o avalanșă. Unul din ei și-a pierdut viața, iar altul a fost grav rănit.

• ENERGIE TRANSMI
SA PRIN RADIO. Oamenl de știință de la „California Institute of Technology" din Pasadena (S.U.A.) au reușit să transmită energie prin radio. Ei au realizat transmiterea, pe această cale, a unui curent continuu de 914 wați sub formă de microunde. La locul de recepție, microundele au fost transformate, din nou, In curent electric. Prin aceste transformări a fost păstrată 54 la sută din energia transmisă inițial. Acum experții fac pregătiri pentru a transmite energie prin radio pe o distantă de 1,5 km. După cum relatează presa, rezultatele experienței sînt apreciate din punctul de vedere al șanselor de a produce energie in afara Terrel și de a o transmite, prin radio, pe Pămînt.

• DELFIN NĂSCUT IN 
ACVARIU. în Uniunea Sovietică s-a născut pentru prima oară un delfin în captivitate. „Evenimentul" a avut loc în- tr-un acvariu in aer liber din Batumi (R.S.S. Gruzină). Delfinul, care la naștere cintărea 10 kg și avea 75 centimetri lungime, este supravegheat înde-' aproape de către delfinii părinți.

• HOMER ILUSTRAT.De curînd, In Franța, a ieșit da sub tipar o nouă ediție a operei lui Homer, in care au fost reunite pentru prima dată reproduceri după cele mai valoroase picturi cu subiect homeric de pe vase grecești din secolele VI— IV î.e.n. Cele 195 de reproduceri care decorează această reușită traducere a lui Leconte de Lisle au fost selecționate de pe originalele dispersate în numeroase muzee și colecții particulare din Europa și America.
• DIRIJABILUL „SKY- 

SHIP". La Cardington (Marea Britanie) a fost testat un model de dirijabil lenticular, destinat transportului unor încărcături de mare greutate. Modelul testat a fost propulsat de motoare electrice și teleghidat prin radio. El are diametrul de 9 m, grosimea de 2,85 m, greutatea totală de 98 kg și încărcătura utilă (baterii și aparatură radio) de 18 kg. Un dirijabil „Skyship", umplut cu heliu, cu diametrul de 210 m, care să poată transporta încărcătură utilă de 400 tone, ar putea fi gata in 1978. Avînd un echipaj de 24 de oameni, el ar putea naviga cu o viteză de 160 km pe oră.
• MOTOR CU VAPORI 

DE APĂ Șl BENZINĂ. Un inventator japonez, Takeshige Sugimoto, din orașul Kochi, a plecat îptr-o cursă de Încercare cu un automobil al cărui motor funcționează cu vapori de apă și benzină în stare gazoasă. In- formînd presa despre noul procedeu, Sugimoto a declarat că amestecul de vapori și gaze de benzină este foarte economicos ; motorul consumă de două ori mai puțin carburant, deși atinge viteze de peste o sută de kilometri pe oră. în schimb, nu răspîndește gaze poluante In atmosferă. După o cursă de 700 km, Sugimoto speră să-și breveteze invenția.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București. Piața Scînteii. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi șl instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 

presă. București, Calea Grlvlțel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 11 683 sau 11 226. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 364


