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împreună cu alți tovarăși din conducerea de partid și de stat

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat ieri la ședința comună 

a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană

Miercuri la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit delegația Federației Egiptene a Muncii (F.E.M.), condusă de Salah Gharib, președintele federației, care face o vizită de prietenie in țara noastră, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R.La întrevedere au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al. Consiliului Central al U.G.S.R.A fost de față Hassan Aii Daoud, ambasadorul R.A. Egipt la București.Salah Gharib a exprimat, in numele său și al membrilor delegației, profunde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru onoarea de a-i fi primit, pentru posibilitatea oferită de a vizita România, de a cunoaște marile realizări obținute de oamenii muncii din țara noastră, de întregul popor român, sub conducerea partidului, în dezvoltarea economică și socială a patriei, in ridicarea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Secretarul general al Partidului Comunist Român a adresat un salut prietenesc și sincere urări de succes

sindicatelor, clasei muncitoare egiptene în activitatea consacrată progresului economic și social al patriei, ridicării nivelului de viață al poporului egiptean.în timpul convorbirii care a avut loc a fost împărtășită satisfacția deplină față de evoluția rodnică, ascendentă, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, subliniindu-se rolul de importantă determinantă al întîlnirilor dintre președinții celor două țări în promovarea și adincirea continuă a acestor bune raporturi. S-a apreciat că dezvoltarea legăturilor dintre sindicatele țărilor noastre completează în mod fericit raporturile bune existente între România și Egipt, între conducătorii celor două state. în acest cadru a fost evidențiată dorința comună de a intensifica colaborarea dintre sindicatele din România și Egipt, pentru ca ele să-și aducă o contribuție tot mai însemnată la întărirea prieteniei și cooperării multilaterale româno-egiptene, în folosul ambelor popoare, în interesul luptei pentru progres economic și social, pentru pace, bunăstare și înțelegere în lume.în cursul întrevederii s-a procedat, de asemenea, la un schimb de păreri asupra unor aspecte ale actualității politice internaționale. îndeosebi cu privire la situația din O- rientul Mijlociu.

Președintele Federației Egiptene a Muncii a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu înalta apreciere a conducerii federației, â tuturor muncitorilor egipteni pentru aportul important al României, personal ai șefului statului român, la soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu, Ia realizarea unei păci juste și durabile în această zonă, corespunzător intereselor legitime și aspirațiilor fundamentale ale tuturor popoarelor din regiune.De ambele părți s-a reliefat necesitatea ca oamenii muncii din țările arabe, din întreaga lume să acționeze și în viitor pentru găsirea cit mai rapidă a căilor de rezolvare politică a situației din Orientul Mijlociu, pentru asigurarea unei păci drepte și trainice, care presupune retragerea Israelului din teritoriile a- rabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea problemei poporului palestinean în conformitate cu năzuințele sale spre o viață liberă și independentă, inclusiv crearea unui stat palestinean propriu.A fost evocată, in același timp, însemnătatea solidarității internaționale, a unității muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste. în lupta pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice în lume, pentru progres și bunăstare, pentru victoria cauzei păcii și înțelegerii intre popoare.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Linie de conduită in pregătirea viitoarelor investiții in industria chimică

Miercuri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a participat la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană.La sosirea în sală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu îndelungi aplauze.în prezidiul ședinței, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au luat loc tovarășii Cornel Burtică, Dumitru Popescu, Iosif Uglar, Hie Verdeț, Mihai Gere, Peterfi Istvăn, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Eduard Eisenburger, membru al Consiliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană.Lucrările au fost deschise de tovarășul Ilie Verdeț, care, în numele celor prezenți, a exprimat secretarului general al partidului profunde mulțumiri și via satisfacție pentru participarea sa la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană.

Tovarășii Peterfi Istvăn, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, și Eduard Eisenburger, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, au expus apoi sintezele lucrărilor plenarelor celor două consilii, care s-au întrunit. în ședințe separate, în cursul dimineții, avînd la ordinea de zi prezentarea și dezbaterea informărilor asupra activită; ții desfășurate pînă acum, precum și sarcinile de viitor și măsurile ce se impun pentru înfăptuirea lor.în cadrul plenarelor de dimineață și al ședinței comune de după-amia- ză au luat cuvîntul numeroși participant.Primit cu puternice și însuflețite aplauze, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.în cuvîntarea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a. relevat munca plină de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care, într-o' deplină unitate, sub conducerea Partidului Comunist Român, a înfăptuit cu succes preve

derile planului cincinal, acționează cu hotărîre pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.în acest cadru, secretarul general al partidului a subliniat că problema națională reprezintă o parte a revoluției proletare, a construcției socialiste și comuniste, a edificării unei vieți noi, în care fiecare cetățean, indiferent de naționalitate, să se bucure din plin de toate cuceririle civilizației, să poată participa activ la făurirea propriului său viitor, a societății socialiste multilateral dezvoltate. Subliniind că problema națională a fost pe deplin rezolvată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat, totodată, necesitatea de a se pune în centrul activității educația revoluționară a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, lupta împotriva influenței vechii societăți, a vechilor concepții și mentalități, a oricăror forme de naționalism, astfel incit pretutindeni să se acționeze în spirit revoluționar.Realitatea — a arătat secretarul ge-

neral al partidului — demonstrează pregnant justețea politicii marxist- leniniste a partidului nostru in opera de făurire a societății socialiste, care a pornit de la legitățile.și adevărurile universal valabile, dar și de la realitățile sociale, naționale, istorice din țara noastră, aplicînd acestea la condițiile concrete din România. Totodată. a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, viața demonstrează cu putere justețea politicii marxist-le- niniste a partidului nostru și' în problema națională, care constituie o parte a politicii generale a revoluției și construcției socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că ambele consilii — atît cel al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, cit și cel al oamenilor muncii de naționalitate germană — vor acționa ca și pină acum pentru a-și aduce contribuția la unirea eRorturilor generale, sub conducerea organizațiilor de partid, în înfăptuirea politicii generale partidului și statului nostru.Urmărită cu viu interes, cuvîntarea secretarului general al partidului a fost subliniată cu îndelungi aplauze.Cuvîntarea se va da publicității.

Tehnologii noi, utilaje moderne,
concepție tehnică originală

■ 9Așa cum prevăd Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R., în viitorul cincinal, industria chimică a țării va cunoaște una din cele mai dinamice evoluții în ansamblul dezvoltării economiei naționale, avînd un ritm mediu anual de creștere a producției de 15 la sulă. Noilor platforme chimice, unităților complexe, sutelor de noi instalații tehnologice care vor intra în circuitul productiv in următorii cinci ani li se definitivează acum în atelierele de proiectare, în limbajul strict al calculelor, planșelor, machetelor, personalitatea tehnică. în ce direcții sint orientate preocupările specialiștilor pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor din domeniul proiectării, care sînt noutățile tehnologice, soluțiile alese pentru ridicarea eficienței noilor obiective de investiții ? Pe această temă am avut o cortvorbire cu tovarășul ing. GHEORGHE MANOLESCU, adjunct al

melasa și glucoza produse de unitățile ce se vor construi zonă.vor fi existente, fie• construcțiilor va duce la o investițiilor.
în această Numeroase linii tehnologice amplasate fie în clădirile folosindu-se etajarea industriale, fapt care reducere a costului

ministrului industriei chimice.— Rafinăria și Complexul petrochimic Năvodari, Combinatul de produse chimice Giurgiu, Combinatul de fibre poliesterice Cimpulung Muscel, Combinatul de fibre poliamidice Roman, Uzina de fire poliesterice Vaslui, întreprinderea de biosinteze Calafat — ne-a spus la început interlocutorul — sînt numai cîteva din

ale vor Pe contribuide noul
obiective care se 1976—1980. vor

industriei chi- construi în de o parte, la asigurarea producție prevăzu- cincinal, în

— Cincinalul 1976—1980. defi
nit drept „cincinalul revoluției 
tehnico-științifice", ridică in fa
ța activității de proiectare din 
industria chimică sarcini majo
re, de mare importanță econo
mică...

la di- această

Ședințele plenare 

ale consiliilor 

oamenilor muncii 

de naționalitate 

maghiară și germană 
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VRANCEA: „Amfiteatrul"

marile mice anii ele creșterilorte pentru versificarea producției ramură corespunzător nevoilor economiei naționale, iar — pe de altă parte — la îmbunătățirea repartizării industriei chimice pe teritoriul țării. în același timp, specialiștii , definitivează proiectele de dezvoltare a unor platforme chimice. între care Combinatul petrochimic Timișoara, unitatea de Îngrășăminte chimice II de la Combinatul de îngrășăminte din Slobozia, uzina de cauciuc poli- butadienic în cadrul petrochimic Brazi, chimizare a gazului Combinatul chimic Tîrnăveni.
Combinatului complexul metan de dela

celor 90000 de elevi
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LA VREMEA ZĂPEZII
A căzut neaua ca într-o adevărată poveste de iarnă 

spre binecuvlntarea ogoarelor și spre bucuria tuturor 
copiilor inhămați la săniuțele pline cu chiote de ve
selie. Dar, pentru rețeaua rutieră, omătul bulucit de 
viscol, bătut sub pirtii de gheață tari precum cremenea, 
rămine o adevărată pacoste.

Intr-un timp record, cum rar le-a fost dat bucurește- 
nilor să vadă, „pacostea" aceasta supusă unui susținut 
asalt de zi și noapte din 
partea cohortelor de utila
je de deszăpezire a fost în
lăturată de pe principalele 
artere de circulație. Un cu- 
vint de laudă edililor și miilor 
și zecilor de mii de brațe de

rurile sezonului rece îl lasă rece pe cel deprins cu mai 
mult să i se facă, decit a pune mina să-și facă.

Locuința pe verticală, in blocuri cu mai multe etaje, 
se pare că are darul să anuleze un sănătos obicei de 
iarnă — acela care, mai înainte, ii obliga pe toți ce
tățenii unei străzi să-și deretice partea. Acel „lasă, că 
se face" — cine știe cum, căci de la sine nu se face 
nimic ? — se transformă

PICĂTURA DE CERNEALĂ

t;___ ' i muncă ce n-au pregetatsă-și facă datoria. Dacă tabloul s-ar fi generalizat la 
scara întregii rețele urbanistice, acolo unde încetează 
responsabilitatea tehnicii de stat și unde ar trebui să 
intre în acțiune responsabilitatea civică a fiecărui ce
tățean, imaginea ar fi aproape idilică. Uneori, con
știința trebuie să se prelungească prin brațe pină pe 
coada de lemn a lopeții, punind stavilă inerției și aș
teptării pasive. In curte, pe acoperișurile de pe care 
pulpanele de omăt sint gata să se prăbușească in capul 
trecătorilor, pe trotuarul din fața casei, in rigola de 
la marginea drumului. Pirtia precară, cu ghețușul bătă
torit tocmai bun de alunecat și frint oasele, potecuțele 
întortocheate printre blocuri, porțile înțepenite intr-o 
intredeschizătură cit abia să te strecori, toate avata-

intr-un „lasă-mă, să te las", 
adică „descurcase fiecare 
cum poate". Oare trebuie să 
așteptăm chemările patetice 
și ordonanțele edililor pri
vind de după perdele la e- 
chilipristica trecătorilor pe 

zăpadă și gheață, printre băltoacele ce nu-și găsesc 
drum spre gurile blocate ale canalelor ?

Conștiința civică, normele sociale ale conviețuirii in 
urbe nu se pot manifesta numai prin reclamarea drep
turilor din partea obștii, ci, mai ales, prin exercitarea 
obligațiilor. E criză de lopeți ? Nimeni n-a prea auzit 
de asta. Mai sănătos și mai frumos decit imperativul 
ordonanțelor de pe stilpi apare imperativul izvorit din 
conștiința cetățenească. Dar, pentru asta, ar trebui ca, 
prelungirea ei, să treacă prin brațe pină pe coada de 
lemn a lopeții. Și prin bucuria de a da un exemplu 
Căci întotdeauna exemplul bun e mai contagios decit 
ipostaza lui „lasă-mă, să te las"... Să ne lăsăm ? Cine 
pe cine lasă ?

Ioan GRIGORESCU

Vrancea își deschide larg porțile în fiecare dimineață — ca un mare amfiteatru — pentru a primi în băncile sale aproape 90 000 de elevi. Cifra, la prima vedere, poate nu spune ceva deosebit. Dar dacă adăugăm că ea reprezintă un sfert din populația județului, atunci spune, intr-adevăr, foarte mult. Vrancea face parte dintre județele care — potrivit Directivelor Congresului al XI-lea al partidului — în cincinalul viitor vor cunoaște o puternică dezvoltare industrială. Pentru această perioadă, dar și pentru anii care vin după viitorul cincinal, copiii Vrancei învață și trebuie să învețe mult. Iar pentru ca învățătura să stea la îndemîna statul a făcut și face eforturi materiale considerabile. Numai în ultimii cinci ani s-au construit 242 săli de clasă noi. Alte șantiere pentru asemenea construcții se vor deschide nu peste mult timp ; deci, noi și noi săli de clasă vor fi adăugate celor aproape 2 000 cîte funcționează acum în școlile din județ. Poate că nici această cifră nu spune ceva deose-

tuturor,

bit, dar pentru Vrancea ea înseamnă 346 școli generale. 7 licee de specialitate și tot atîtea scoli profesionale. 6 licee de cultură generală. Dacă am a- dăuga acestora și cele aproape 300 de grădinițe pentru copii — toate construite în ultimii ani, ca și majoritatea școlilor — vom constata că pentru fiecare comună și oraș din județ revin în medie circa 10 unități de învățămînt. E mult, e puțin ? Răspunsul cel mai concludent îl oferă informația sintetică reprodusă la începutul acestor rînduri : „un sfert din populația județului este cuprinsă în unități școlare1*.în medie, cheltuielile școlare pentru fiecare elev se ridică anual în județul Vrancea la peste 2 500 lei. înmulțiți această sumă cu 90 000 și veți lege cîte eforturi teriale face, in scop, societatea, fondurile statului cheltuit. în ultimii cinci ani, pentru școlilor din județ cu mobilier didactic20 milioane lei.în ultimii ani, aici, în Vrancea. s-au con-

ințe- rn a- acestDins-audotareamaterialșiaproximativ

struit internate și cantine nu numai pentru elevii ce învață în școlile din Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu sau Odobești, ci și pentru cei din satele de munte aflate la distanțe mai mari . de sediul școlilor din centrul comunelor. La Dumitrești, Andreiașu, Tulnici, Paltin, Vrîn- cioaia și în alte localități, copiii vrînceni- lor nu mai străbat kilometri întregi peste dealuri și văi pentru a urma cursurile primei trepte de liceu. Internatele și cantinele se află în preajma sălilor de clasă care sini dotate cu toate ceie trebuincioase unui în- vățămînt modern.în cincinalul care urmează — așa cum prevăd Directivele Congresului al . XI-lea al P.C.R. — pentru dezvoltarea și modernizarea învățâmîntului se vor aloca, în continuare, importante fonduri. O parte din ele vor reveni Vrancei. în amfiteatrul ei, în care acum învață 90 000 de elevi, își vor ocupa locurile alte mii și mii de tineri.
Dan DRAGULESCUcorespondentul„Scînteii"

— Se urmărește deci realiza
rea unor platforme chimice 
complexe in cadrul unei singu
re zone industriale pe localita
te, potrivit prevederilor Decre
tului nr. 70 din iunie 1975. Care 
sint principalele criterii avute 
in vedere la amplasarea noilor 
obiective de investiții ?— La amplasarea noilor obiective se ține seama de locul de producere a materiilor prime necesare, de integrarea tehnologică in platformele chimice existente, de gradul de ocupare a suprafețelor unităților — intr-un cuvînt, de optimiza- influenței tuturor factorilor careș.a.reaare drept rezultat sporirea eficienței economice a investițiilor. Astfel, se va dezvolta în orașul Cîmpulung Muscel o puternică industrie a fibrelor poliesterice. aprovizionarea cu materii prime făcîndu-se de la Combinatul petrochimic din Pitești ; Ia Giurgiu, construirea combinatului care va cuprinde instalații de fabricare a sodei caustice, clorului și pro- dușilor clorurați este motivată de apropierea sursei de apă, precum și de folosirea Dunării drept cale de transport : la Calafat se va amplasa uzina de fabricare a biostimulatori- lor (lizină. subtilază, glutamat de sodiu ș.a.) și a turinginului — un insecticid biologic — care va folosi

— Semnificativ pentru dimensiunea acestor că din nologii, care rioada mică, 580 sînt asigurate de cercetarea românească sau de reproduceri aie altora ; aceasta atestă nivelul științific înalt al cadrelor care lucrează în acest domeniu, orientarea fermă a activității cetare din cadrul trai de cercetări voile concrete ale ramuri industriale.acestei adevărate „avalanșe" de cercetări și tehnologii de concepție proprie, eforturile sint îndreptate în direcția realizării unei simbioze între cercetător și proiectant, interferența cunoștințelor acestora înlesnind transpunerea optimă a tehnologiei e- laborate in laborator și stația-pilot la scară industrială.Roadele acestor preocupări se materializează în proiectele unor instalații de o deosebită tehnicitate, cum sînt cele de cauciuc poliizoprenic ți polibutadienic de pe platforma petrochimică Brazi, de cauciuc Stiren butadienic de la Borzești, de piro- liză, etibenzen și stiren de la Combinatul petrochimic Teleajen. La complexul petrochimic de la Năvodari, toate instalațiile se vor realiza pe bază de inginerie românească, liniile tehnologice de producere concomitentă a stirenului și propenoxi- dului, cele de fabricare a propilen- glicolului, benzenului, etilenoxidului remareîndu-se prin gradul lor de noutate tehnică.Ca o trăsătură caracteristică generală a instalațiilor și liniilor tehnologice care vor fi construite în viitorul țiază reducerea consumurilor specifice de materii prime și energie, scăderea costurilor lucrărilor de construcții-montaje, creșterea gradului de ocupare a spațiilor construite. reducerea importurilor, în- tr-un cuvînt, îmbunătățirea indicatorilor de eficientă. Bunăoară, folosi-

sarcini cele peste se vor 1976—1980 în este faptul 600 de teh- aplica in pc- industria chi-
unităților de cer- Institutului cen- chimice spre ne- dezvoltării acestei în condițiile

instalațiilor! vor cincinal, se eviden-

(Continuare in pag. a IlI-a)ÎN ZIARUL DE AZI :
• In dezbatere publică : Proiectul Legii creșterii și ame
liorării animalelor • Valoarea inițiativei în valorificarea 
rezervelor interne • Rubricile noastre : Faptul divers ; 
Sport; Din viața partidelor comuniste și muncitorești ; 

Răsfoind presa străină ; De pretutindeni
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ȘEDINȚELE PLENARE ALE CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ Șl GERMANĂ

Miercuri dimineață au avut loc ședințele plenare ale consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană din Republica Socialistă România.în informarea prezentată în cadrul ședinței Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară s-a subliniat că perioada care a trecut de la precedenta plenară s-a caracterizat prin desfășurarea intensă a vieții politice, economice și sociale în România. Au avut loc evenimente de însemnătate covîrșitoare pentru prezentul și viitorul partidului și al patriei noastre socialiste. Oamenii muncii de la orașe și sate, fără deosebire de naționalitate, și-au consacrat munca lor plină de abnegație înfăptuirii sarcinilor de producție, ridicării eficienței întregii activități e- conomice, dezvoltării științei și culturii, creșterii bunăstării poporului. S-au depus eforturi remarcabile pentru promovarea politicii externe principiale, constructive a partidului și statului nostru.Evenimentul cel mai important al acestei perioade — s-a arătat — l-a constituit Congresul al XI-lea al partidului, care a deschis o etapă nouă în istoria României. însemnătatea excepțională a Congresului este determinată de faptul că a adoptat Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, de Directivele cu privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico- sociale a României pentru perioada 1981—1990, de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — documente aprobate unanim și cu entuziasm de întregul nostru popor.în informare s-a relevat că. pornind de la interesele întregului nostru popor, ale înfloririi patriei, Congresul a stabilit ca obiectiv fundamental al viitorului plan cincinal continuarea dezvoltării rapide a bazei tehnico-materiale a economiei naționale. Orientarea spre crearea unei puternice baze economice în toate județele țării va amplifica suportul material al deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei.Toate eforturile privind dezvoltarea intensă a economiei naționale — s-a evidențiat în informare — sînt subordonate țelului suprem — creșterea continuă a bunăstării materiale șl spirituale a întregului nostru popor, ridicarea gradului de civilizație a societății românești.Totodată, s-a subliniat că transformările privind structura socială ă țării, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare și frăție dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și celelalte categorii sociale — animate de aceleași interese și idealuri în lupta pentru dezvoltarea socialistă și comunistă a României — vor întări și mai mult unitatea și coeziunea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul, părți <juli}i, vor determina omogenizarea Cfftscîndă a societății noastre.în legătură cu dezvoltarea democrației noastre socialiste,' in informare s-a reliefat că, prin măsurile preconizate de Congresul partidului, se creează condiții tot mai bune pentru participarea activă a oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea orientărilor politicii generale de conducere a societății, pentru valorificarea largă a experienței colective a maselor, a capacităților creatoare ale tuturor cetățenilor în slujba înfloririi patriei noastre socialiste.Subliniind că Programul partidului exprimă o concepție clară marxist- leninistă — bazată pe o analiză științifică de larg orizont — privind rolul națiunii, al statului național independent în epoca actuală, in condițiile construirii socialismului și comunismului, informarea a evidențiat că partidul nostru consideră dezvoltarea pe o treaptă superioară a națiunii, întărirea continuă a statului național, a independenței și suveranității sale drept parte integrantă a luptei pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și edificarea comunismului in România.în urma analizei științifice a realităților istorice și a perspectivelor de viitor — s-a subliniat in informare — partidul nostru apreciază că preocuparea pentru asigurarea deplinei egalități în drepturi a oamenilor muncii din rîndurile naționalităților conlocuitoare, pentru soluționarea problemelor lor specifice, pentru cimentarea unității și frăției tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, își păstrează importanța în întreaga perioadă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii treptate la comunism.Relevînd faptul că documentele Congresului al XI-lea afirmă cu deosebită pregnanță, ca necesitate obiectivă, creșterea rolului conducător al partidului, informarea a evidențiat că acest rol este recunoscut de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru politica sa justă, marxist-leninistă, care se identifică deplin cu interesele vitale ale maselor populare.Subliniind că la elaborarea documentelor de excepțională valoare teoretică, ideologică și politică adoptate de Congres o contribuție decisivă a adus tovarășul Nicolae Ceaușescu, informarea a relevat că prin realegerea tovarășului Ceaușescu în Înalta funcție de secretar general al Partidului Cormjnist Român Congresul a demonstrat in mod strălucit dorința fierbinte a întregului partid, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ca c’el mai stimat și iubit fiu al patriei să fie în continuare în fruntea partidului și poporului. Sintem conștienți — s-a arătat — că marile succese obținute pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pe calea bunăstării și fericirii tuturor fiilor patriei, mărețele perspective deschise în fața României socialiste sînt strlns legate de gîndirea și munca secretarului general al partidului, de proeminenta personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Hotărîrile adoptate de Congres — a relevat informarea — ne dau certitudinea deplină a realizării cu succes a năzuințelor întregului nostru popor de făurire a comunismului pe pămintul României. De aceea, oamenii muncii de naționalitate maghiară din România. în strînsă unitate și frăție cu poporul român, aprobă din toată inima politica internă și externă a partidului — expresie fidelă a voinței tuturor fiilor patriei noastre comune.Amintind succesele obținute de oamenii muncii din Capitală, din majoritatea județelor țării în realizarea cincinalului înainte de termen, infor

marea prezentată a arătat că printre acestea se numără și județele Co- vasna, Satu-Mare, Mureș, Bihor, Cluj și altele, în care sarcinile de dezvoltare economico-socială se înfăptuiesc prin conlucrarea armonioasă a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Conducerea partidului și statului nostru apreciază că succesele dobindite sînt rezultatul muncii eroice, pline de abnegație a clasei noastre muncitoare, a inginerilor și tehnicienilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Un capitol important al informării a fost consacrat alegerilor de la 9 martie 1975, subliniindu-se că reprezentarea corespunzătoare în Marea Adunare Națională și consiliile populare a oamenilor muncii aparținind naționalităților conlocuitoare constituie o strălucită confirmare a politicii naționale marxist-leniniste promovate de partidul nostru. După cum se știe, în Marea Adunare Națională 88,7 la sută din deputați sînt români, 8,2 la sută maghiari, 2,2 la sută germani și aproape 1 la sută de alte naționalități. în consiliile populare, naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate în raport cu ponderea lor in cadrul populației totale din fiecare județ și localitate.O manifestare elocventă .a egalității în drepturi o constituie însăși componența națională a partidului, care se află în concordanță cu structura națională a populației țării. Dintre cei peste două milioane și jumătate de membri de partid, aproape 89 la sută sînt români, peste 8 la sută maghiari, circa 1,5 la sută germani și 1,5 la sută de alte naționalități. La fel se prezintă situația și în privința organizațiilor de masă și obștești, precum și in organele de conducere centrale și locale de partid, de stat, ale sindicatelor și U.T.C., ale mișcării de femei, ale celei pionierești etc.în informare s-a acordat o atenție deosebită amplei activități politice, ideologice și cultural-educative de masă ce se desfășoară in întreaga țară. în această activitate largă și cuprinzătoare se integrează, ca parte componentă, munca cultural-educati- vă de masă desfășurată în rîndul populației maghiare din România. în localitățile cu populație de naționalitate maghiară mai numeroasă, activitățile educative se desfășoară și în limba maternă a acestei populații.Pe linia valorificării moștenirii progresiste a trecutului și a tradițiilor înaintate in domeniul culturii și artei, informarea a arătat că in ultimul timp a avut loc aniversarea unor evenimente deosebite din istoria patriei, a unor instituții de învă- țămînt, știință și cultură. Ample manifestări politice și culturale au fost prilejuite de cea de-a 375-a aniversare de la prima unire a țărilor române sub Mihai Viteazul, eveniment ce s-a transformat înțr-o mare sărbătoare a întregului nostru popor. In cadrul aniversărilor s-a acordat atenție și evenimentelor prilejuite de’ aniversarea unor personalități, a unor publicații și instituții culturale ale naționalității maghiare — printre care adunările comemorative consacrate lui Heltai Găspăr și Apâczai Csere Jânos. aniversările lui Jozsa Bela. Bolyai Farkas, Misztotfa- lusi Kiss Miklos, precum și cea prilejuită de înființarea ziarului „Bras- soi Lapok". Anul viitor va fi marcată împlinirea a 50 de ani de la a- pariția revistei „Korunk", a 380 de ani de la răscoala secuilor din 1596, a 300 de ani de la nașterea lui Ră- koczi Ferenc II.O atenție deosebită a fost consacrată in informare presei in limba maghiară, care apare intr-un tiraj mediu de 563 700 exemplare la o a- pariție, precum și emisiunilor radioului și televiziunii române în limbile naționalităților conlocuitoare ; azi se difuzează pe undele radioului în limba maghiară o emisiune zilnică de 5 ore și jumătate, iar la televiziune o emisiune săptă- minală de 150 de minute.Relevînd că activitatea editorială în limbile naționalităților conlocuitoare are ca sarcină să contribuie la educarea comunistă a cititorilor, informarea a arătat că anul trecut au fost editate în limba maghiară 255 titluri intr-un tiraj total de circa 2 000 000 exemplare, iar pînă la 15 noiembrie 1975 circa 200 titluri în circa 1 700 000 exemplare, porfderea cea mai mare revenind editurilor „Kriterion", „Dacia1* și „Ion Creangă**.înfăptuind cu consecvență sarcina de a contribui la educația patriotică, la cultivarea idealului de frăție dintre oamenii muncii români și cei din rindurile naționalităților conlocuitoare, editurile au pus la dispoziția cititorilor din rindurile naționalităților conlocuitoare, prin intermediul traducerilor, unele opere de mare valoare ale literaturii române clasice și contemporane care au stirnit un larg interes. Totodată, a continuat traducerea în limba română a 'celor mai valoroase opere ale scriitorilor apar- ținînd naționalităților conlocuitoare. Apariția recentă a primului volum al monumentalului „Dicționar istoric al lexicului maghiar din Transilvania" este considerată de critica de specialitate un moment științific și editorial remarcabil.Informarea a evidențiat că, datorită grijii partidului, a secretarului său general, activitatea editorială în limbile naționalităților conlocuitoare n-a fost niciodată atit de bogată și diversă ca in zilele noastre. Sînt întrunite toate condițiile ideologice, materiale și organizatorice ca această activitate să obțină noi succese .Un larg capitol al informării a fost consacrat dezvoltării învățămîntului cu predarea în limba maghiară. S-a relevat că în anul școlar 1974/1975 rețeaua învățămîntului în limba maghiară (invățămînt de zi, seral și fără frecvență) cuprindea 2 668 de unități și secții șl că față de anul școlar anterior rețeaua a crescut cu 72 de unități și secții. în grădinițele, școlile generale și liceele cu predarea în limba maghiară au fost cuprinși, în anul școlar 1974/1975, un număr de 241 728 copii și elevi, cu 13122 mai mulți decît in anul școlar precedent, iar în învățămintul superior, la cursurile de zi. au fost cuprinși, in anul școlar 1974/1975, un număr de 6188 studenți maghiari, cu 209 mai mulți decît în anul universitar ante- rtor. Informarea a relevat că în anul universitar 1974/1975. in cinci instituții de învățămint superior, la 48 de specialități, cursurile s-au predat ațît in limba română, cit și în limba maghiară. îmbunătățirea planului de 

învățămint al școlii generale prin introducerea unui număr sporit de ore de limba română la clasele I—IV a avut ca efect o mai bună însușire a acestei limbi. în vederea îmbunătățirii însușirii atit a limbii române, cit și a celei materne de către elevii din școlile generale, a început elaborarea unor programe și manuale noi, într-o concepție modernă. Pentru anul școlar 1975/1976 s-au editat 109 titluri de manuale in limba maghiară într-un tiraj de 980 000 exemplare.Referindu-se în continuare la activitatea Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, informarea a subliniat că, sub conducerea și îndrumarea directă a C.C. al P.C.R., consiliul și-a adus contribuția la mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară în vederea transpunerii în viață, împreună cu toți cetățenii patriei, a o- biectivelor de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Ca parte componentă a Frontului Unității Socialiste, consiliul a participat la întreaga activitate a acestuia, militind pentru continua întărire a frăției dintre oamenii muncii români și cei de naționalitate maghiară, pentru dezvoltarea muncii unite închinate înfloririi patriei, pentru întărirea continuă a u- nității moral-politice a întregului popor.Pornind de la importanța covîrșitoare a dezvoltării economiei naționale, consiliul și-a adus contribuția la mobilizarea oamenilor muncii în ve
■ Unanimă aprobare a politicii interne și 

externe a partidului și statului nostru, în a cărei 
elaborare și transpunere în viață un rol determi
nant revine tovarășului Nicolae Ceaușescu.

■ Relevînd roadele politicii naționale marxist-
leniniste a P. C. R., participanții la lucrări au 
exprimat voința oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană de a întări unitatea frățească 
a tuturor fiilor țării in munca și lupta pentru înflo
rirea patriei comune — Republica Socialistă 
România. 9*

■ 0 pregnantă afirmare a angajamentului de 
a face totul pentru înfăptuirea Programului parti
dului, a hotăririlor istorice ale Congresului 
al XI-lea al P. C. R.

derea realizării sarcinilor prevăzute în planurile naționale unice de dezvoltare a economiei. Totodată, consiliul a sprijinit desfășurarea muncii politice și cultural-educative pe baza programului ideologic al partidului in vederea dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor muncii, educării maselor în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist, afirmării consecvente a principiilor eticii și echității socialiste, formării o- mului nou, cu o morală superioară, cu o atitudine avansată față de muncă, față de interesele generale ale societății. Acționînd, sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea politicii sale naționale, pentru cimentarea unității frățești a tuturor fiilor țării și dezvoltarea muncii și luptei unite consacrate înfloririi patriei comune, consiliul pornește de la concepția marxist-leninistă a partidului referitoare la abordarea problemelor in contextul general, preocupîndu-se de îmbinarea armonioasă a intereselor naționalității maghiare cu interesele întregului popor. în acest spirit, nu se poate vorbi de egalitatea in drepturi fără egalitate în domeniul obligațiilor, fără asumarea unei înalte responsabilități, de către toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, in vasta activitate desfășurată pentru înfăptuirea obiectivelor înscrise în documentele Congresului al XI-lea al partidului.în încheiere s-a subliniat că, însuflețiți de mărețele perspective ale înfloririi patriei, oamenii muncii de naționalitate maghiară din România sînt hotărîți ca, in strinsă unitate și frăție cu poporul român, să-și dăruie cu pasiune și înaltă responsabilitate patriotică întreaga energie și capacitate de muncă înfăptuirii sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.în informarea prezentată în cadrul ședinței plenare a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană a fost subliniat faptul că, în perioada care a trecut de la ultima plenară a consiliului, în viața partidului și poporului român au avut loc evenimente de seamă care au deschis noi perspective pe drumul făuririi viitorului luminos al patriei, al ridicării României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației. Eveniment politic central. Congresul al XI-lea al P.C.R. a deschis o epocă nouă in istoria României, adoptînd documente programatice de inestimabilă valoare teoretică și practică.îndeplinirea istoricelor hotăriri ale Congresului de dezvoltare în ritm înalt a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, perfecționarea relațiilor de producție și sociale, a democrației socialiste, dezvoltarea în continuare a culturii și invățămintului, promovarea fermă a . principiilor eticii și echității socialiste vor asigura existența liberă, demnă și în

floritoare a patriei noastre iubite. Nicicînd, în decursul întregii sale istorii, România nu a mai cunoscut un program constructiv de asemenea anvergură, cu obiective atit de grandioase, aprobat unanim și entuziast de întregul nostru popor, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate — s-a arătat în informarea prezentată.Relevindu-se faptul că anii actualului cincinal au însemnat o etapă de puternic avînt economic și social, de ridicare continuă a nivelului de viață material și spiritual al poporului nostru, în informarea prezentată s-a arătat că realizările deosebite raportate de majoritatea județelor, printre care Sibiu, Brașov, Mureș, Satu- Mare, Caraș-Severin și altele, cu prilejul îndeplinirii actualului cincinal înainte de termen, sînt rodul muncii înfrățite a oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, reflectă hotărîrea lor fermă de a îndeplini neabătut grandiosul Pro- gram al partidului, încrederea lor nestrămutată în justețea politicii sale.Atenția deosebită acordată de partid problemei naționale, soluționării corespunzătoare a tuturor problemelor ce apar în viața și activitatea oamenilor muncii aparținind naționalităților conlocuitoare este reflectată și de faptul că însuși secretarul general al partidului, toVarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit în mai multe rînduri și cu reprezentanții cetățenilor de naționalitate germană, a onorat cu prezența sa lucrările a două 

plenare ale consiliului, eu care ocazie a dat indicații prețioase atit pentru activitatea acestuia, cit și pentru în- ■treaga muncă desfășurată de organele de partid și de stat în rindul naționalităților conlocuitoare.Cu satisfacție/deplină se poate constata astăzi că, datorită politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru, și oamenii muncii de naționalitate germană din patria noastră au asigurată deplina egalitate în drepturi, se bucură, împreună cu întregul popor, de roadele politicii de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării; de succesele și binefacerile științei și culturii socialiste, participind în mod activ la conducerea treburilor obștești.în organele și în aparatul de partid și de stat sint promovați în funcții de răspundere un număr însemnat de cadre de naționalitate germană, ca prim-secretari și secretari ai unor comitete județene, municipale, orășenești și comunale de partid, ca primari ai unor localități. Cu ocazia alegerilor pentru organele puterl’i de stat ce au avut loc în acest an, au fost aleși nouă deputați în M.A.N. (in județele Brașov, Sibiu, Timiș și Caraș-Severin) și 824 de deputați in consiliile populare din rîndul populației de naționalitate germană. Reprezentanți ai naționalității germane fac parte din diferite instituții și organisme centrale, cum ar fi Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Național al Radioteleviziunii, Comisia Națională de Demografie, Asociația „România", Comisia centrală pentru răspindirea cunoștințelor științifice și altele.Organele de partid și de stat manifestă grijă deosebită pentru educarea patriotică și internaționalistă a oamenilor muncii, pentru desfășurarea activității politico-educative și cultural-artistice in rîndul populației de naționalitate germană, pentru promovarea valorilor < ei culturale progresiste, parte integrantă a culturii socialiste a patriei noastre. Niciodată viața artistică și literară, creația științifică nu au cunoscut în rîndul populației germane o asemenea dezvoltare.Condițiile materiale asigurate acestei activități în anii puterii populare, instituțiile înființate — ca teatrele de stat in limba germană din Timișoara și Sibiu, emisiunile TV în limba germană, Casa de cultură „Friedrich SchiUer" din București, casele memoriale și expozițiile permanente dedicate unor cărturari sau artiști germani din țara noastră, editurile „Krlterion", „Dacia" și „Facla", presa și publicațiile periodice în limba germană sint o expresie a politicii partidului și statului nostru de asigurare a deplinei egalități în drepturi și în acest domeniu.Referindu-se la activitatea politi- co-educativă desfășurată prin intermediul expunerilor, conferințelor, lectoratelor în limba maternă ale u

niversităților populare, în informare se arată că în anul de învățămint care s-a scurs au funcționat în cel puțin 20 de orașe și chiar în localități rurale.mai mari cicluri de conferințe și lectorate în limba germană ale universităților populare.în cadrul acțiunilor comemorative ce au avut loc în această perioadă au continuat să fie qrganizate manifestări omagiale dedicate unor personalități marcante de naționalitate germană din țara noastră. Se cuvin a fi menționate aniversarea a 100 de ani de la nașterea poetului proletar Nikolaus Schmidt și dezvelirea unui bust al său la Arad ; comemorarea la Timișoara a 100 de ani de la moartea folcloristului Arthur Schott, cit și manifestările culturale organizate la Brașov cu prilejul aniversării a 100 de ani de la nașterea compozitorului Paul Richter, cu care ocazie a fost dezvelită o placă comemorativă.Referitor la bogata activitate editorială in limba germană, in informare se arată că numai producția de carte internă în limba germană se ridică în medie la 100 de titluri anual, iar numărul exemplarelor a crescut an de an, ajungînd în 1974 la 290 000 de exemplare față de 158 000 în 1970. La aceasta mai trebuie adăugat efortul valutar pe care-1 face statul pentru importul de carte în limba germană, care se ridică la peste 150 000 exemplare anual.Politica marxist-leninistă a partidului nostru în problema națională este viu ilustrată și în domeniul în

vățămîntului, in asigurarea condițiilor de instruire in limba maternă, concomitent cu însușirea temeinică a limbii române. în cadrul general de perfecționare a învățămîntului din țara noastră, âu fost luate de Ministerul Educației și Invățămintului măsuri sistematice de îmbunătățire a invățămintului cu predarea în limba* germană, de asigurare a unei rețele școlare și preșcolare care să satisfacă opțiunile părinților și elevilor.După cum este cunoscut, începînd din anul școlar trecut — se arată în informare — au fost create, odată cu generalizarea primei trepte în învă- țămîntul liceal, secții cu predare în limba germană la unele licee de specialitate, ceea ce a dus la creșterea ponderii absolvenților clasei a VIII-a care își continuă studiul în limba maternă și la diversificarea profilului invățămintului mediu în limba germană. Ca urmare, în anul școlar 1974—1975 au funcționat 340 de unități și secții de grădinițe cu 16 087 copii, 358 de unități și secții ale școlii de cultură generală cu 41 661 elevi, 17 unități și secții ale liceelor real-umaniste cu 3 896 elevi și 12 secții la licee de specialitate (mecanică, electrotehnică, construcții, pedagogică etc.) cu 798 elevi. în informare au fost făcute, în continuare, un șir de propuneri pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu,Un capitol larg din informare se referă la activitatea Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România, care, sub îndrumarea directă a conducerii superioare de partid, și-a adus contribuția la activitatea social-politică și cultural- educativă desfășurată de partid in rîndul populației de naționalitate germană, ajutînd Comitetul Central al partidului, organele centrale de stat și obștești în cunoașterea, examinarea și soluționarea problemelor specifice ale naționalității germane, în concordanță cu interesele generale ale societății noastre socialiste, mi- litînd pentru participarea tot mai activă a oamenilor muncii de naționalitate germană, împreună cu întregul popor, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru continua întărire a frăției dintre oamenii muncii români și cei aparținind naționalităților conlocuitoare.împreună cu Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară au fost inițiate, în comun cu diferite organe centrale, analize pe teren privind diferite laturi ale aplicării politicii naționale a partidului și statului nostru. Referitor la activitatea de viitor, in informare se arată că este necesar să se desfășoare pe toate planurile o susținută muncă politico- educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, de educare patriotică și internaționalistă, în vederea întăririi continue a frăției și prieteniei între poporul român și naționalitățile conlo

cuitoare. în această vastă acțiune e- ducativă va trebui ca în viitor să-și aducă o contribuție mai mare și presa în limba germană, radioul și televiziunea, creația literară, care sînt chemate să promoveze ideologia partidului nostru, politica sa internă și externă, să militeze pentru cultivarea dragostei față de patrie, luînd totodată poziție fermă față de orice influențe străine concepției noastre.în continuare, informarea s-a referit pe larg la unele aspecte ale stilului de muncă al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, al biroului acestuia, relevindu-se neajunsurile ce s-au făcut simțite și făcîndu-se propuneri de îmbunătățire a activității. In lumina sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consiliul trebuie să contribuie în mai mare măsură la efortul general al poporului nostru pentru înfăptuirea marilor obiective economico-sociale prevăzute în documentele Congresului al XI-lea. Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din România — se subliniază în informare — trebuie să devină un organism mult mai activ de sprijinire a conducerii partidului și statului nostru în examinarea problemelor specifice ale acestei populații și în găsirea celor mai bune soluții, în concordantă cu interesele generale ale societății noastre. Numai printr-o prezență activă a fiecăruia dintre noi, în județele, în orașele și comunele în care trăim și muncim, în mijlocul colectivelor de muncă, putem să contribuim la intensificarea activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești componente ale Frontului Unității Socialiste în rîndul populației de naționalitate germană, situîndu-ne la înălțimea sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.In cadrul lucrărilor plenarei Consiliului oamenilor muncii .de naționalitate maghiară au luat cuvîntul : Cziko Arpăd, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Covas- na ; acad. Bânyai Lâszlo ; Szilăgyi Jânos — profesor, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară — Sălaj ; Bodor Păi, redactor-șef la Radiote- leviziunea română ; Soos Andrăs, profesor, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară — Hunedoara ; Huszăr Săndor — redactor-șef al revistei „A Hât" ; Sisak Ernii — președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară — Timiș ; Koncz Ilona — profesoară, Mediaș ; Portik Adalbert — profesor, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară — Bistrița-Năsăud; Szâsz Zoităn — vicepreședinte al Consiliului popular județean, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară — Maramureș ; Găbor Jânos — muncitor la Filatura din Miercurea Ciuc ; Hajdu Gyiizo — președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară — Mureș ; Ubornyî Mlhăi — prim-se- cretar al Comitetului municipal de partid — Odorheiu-Secuiesc ; Koesik Jozsef — președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară — Arad ; Vajda Săndor — conferențiar la Institutul politehnic Brașov ; Ilyes Albert — profesor la Liceul din Gheorghieni ; Albert Ferencz — conferențiar universitar, Timișoara ; Domokos Geza, membru supleant al C.C. al P.C.R., directorul editurii „Kriterion", și Orosz Jozsef, inginer-șef al întreprinderii de alumină din Oradea.în cadrul discuțiilor s-a dat o înaltă apreciere bogatului conținut de idei, hotăririlor de importanță decisivă pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism adoptate de Congresul al XI-lea al partidului.Dezbaterile au evidențiat deplina hotărire a oamenilor muncii maghiari de a nu precupeți nici un efort în lupta comună a Întregului popor pentru triumful politicii generale, interne și internaționale, a partidului. Au fost evidențiate eforturile comune, munca avîntată pe care o desfășoară oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități pentru realizarea sarcinilor de dezvoltare a economiei naționale, pentru progresul științei și culturii, pentru creșterea necontenită a nivelului de viață material și spiritual al poporului. în cuvîntul lor, vorbitorii au arătat că oamenii muncii de naționalitate maghiară, însuflețiți de minunatele perspective prefigurate de Congresul al XI-lea al partidului, sînt angajați, umăr la umăr cu frații lor români, in vasta activitate de ridicare a patriei pe noi trepte de progres și civilizație. Relevindu-se rezultatele economice, s-a subliniat că intre județele care au îndeplinit planul cincinal inainte de termen se numără și județele Covasna, Satu- Mare, Mureș, Bihor, Cluj și altele.In cuvîntul lor, numeroși vorbitori au subliniat că lărgirea și adincirea democrației socialiste oferă posibilități tot mai mari tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru a participa la viața po- litico-economică și socială a țării, la conducerea treburilor obștești. Ei au relevat că în România socialistă e- galitatea tuturor cetățenilor este o realitate juridică și practică incontestabilă, în toate sferele vieții politice, economice, științifice, culturale și sociale.La plenară au fost relevate o seamă de aspecte privind desfășurarea muncii politico-ideologice și cultural-educative consacrate înfăptuirii politicii partidului, cultivării dragostei de patrie, propagării concepției materialist-științifice, înrădăcinării normelor eticii și e- chității socialiste. S-a evidențiat că activitatea culturală a naționalității maghiare se bucură de condiții și posibilități tot mai bune odată cu dezvoltarea economico-socială a tării.Pe baza unor fapte și date s-au oglindit succesele obținute în ultimul timp privind activitatea în limba maghiară a presei, radioteleviziunii și editurilor, s-au făcut recomandări privind accentuarea spiritului combativ, militant al creației literar-ar- tistice.Luările de cuvînt au abordat și probleme privind școlile în limba maternă, subliniindu-se că generațiile de copii și tineri, indiferent de limba în care învață, beneficiază plenar de condițiile tot mai bune car* 

se creează In țara noastră pentru e- ducația comunistă, pregătirea profesională, însușirea științei și culturii.Plenara a examinat aspectele principale ale muncii desfășurate de consiliu, subliniind necesitatea îmbunătățirii activității, a metodelor și stilului său de muncă. A rezultat cerința ca în viitor consiliul să-și aducă contribuția în mai mare măsură la mobilizarea oamenilor muncii maghiari din țara noastră, astfel ca, în strînsă unitate și frăție cu poporul român, să-și consacre întreaga energie și capacitate creatoare realizării riguroase a tuturor sarcinilor economice, politice și soclal-culturale.Participanții la plenară au relevat faptul că oamenii muncii de naționalitate maghiară, asemeni tuturor cetățenilor țării, sînt hotărîți să-și a- ducă întreaga contribuție la realizarea mărețelor sarcini trasate de cel de-al XI-lea Congres al partidului nostru, să participe activ la munca avîntată a întregului popor, consacrată înfloririi patriei noastre comune, Republica Socialistă România.La lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană au luat cuvîntul : Andreas VVeingărtner, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Bistrița, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană ; Emil Speli, inginer-șef la Trustul de construcții industriale Brașov, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană ; Horst Schiroky, secretar al Comitetului municipal de partid Sighișoara ; Josef Krauss, miner la exploatarea Petrila, județul Hunedoara, Nikolaus Berwanger, redactor-șef al ziarului „Neue Bana- ter Zeitung" din Timișoara, membru al biroului Comitetului județean de partid, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană ; Josef BartI, activist al Comitetului județean de partid Satu-Mare ; Josef Eckenreiter, redactor-șef al ziarului „Die Woche" din Sibiu, membru supleant al Biroului Comitetului județean de partid ; Ernest Wist, președintele Colegiului județean de partid Caraș-Severin ; Hedwiga Hauser, membru al C.C. al P.C.R., secretar al M.A.N., redactor-șef al editurii „Kriterion" ; Franz Marx, președintele Consiliului județean Arad al oamenilor muncii de naționalitate germană, Erich Pfaff, director al Liceului „Nikolaus Lenau" din Timișoara ; Heinrich Schubkegel, inspector la Ministerul Educației și învățămîntului ; Hans Helmuth Schneider, profesor, președintele Consiliului județean Alba al oamenilor muncii de naționalitate ’germană ; Margareta Kraus, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului orășenesc P.C.R. și primar al orașului Codlea, deputat în M.A.N. ; Ernest Breitenstein, redactor-șef adjunct al ziarului „Neuer Weg", deputat în M.A.N.în cuvîntul lor, vorbitorii au arătat că anii cincinalului 1971—1975 au marcat o etapă de puternic avînt e- conomic și social, de ridicare continuă a nivămmî de viață material și spiritual al poporului nostru. înfăptuirea mal devreme a Directivelor Congresului al X-lea, realizarea înainte de termen a planului cincinal, cit și rezultatele deosebite raportate de majoritatea județelor sînt rod al activității unite a tuturor oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, reflectă hotărîrea lor fermă de a îndeplini neabătut grandiosul Program al partidului, încrederea lor nestrămutată în justețea politicii sale.Subliniind însemnătatea Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, ei au relevat că documentele de inestimabilă valoare teoretică și practică adoptate de marele forum al comuniștilor, creează și naționalităților conlocuitoare, parte integrantă a societății socialiste românești contemporane, un cîmp vast de activitate pentru a-și făuri împreună cu frații lor români un viitor luminos.Analizînd modul în care se traduc în viață principalele sarcini rezultate la plenara precedentă a consiliului, participanții la discuții au subliniat cu satisfacție că majoritatea problemelor ce le ridică viața zi de zi, însăși dezvoltarea țării au găsit o rezolvare justă și corespunzătoare liniei generale a partidului nostru.Vorbitorii s-au referit în repetate rînduri la participarea entuziastă și activă a oamenilor muncii de naționalitate germană la îndeplinirea sarcinilor economice concrete din județe, la integrarea lor în eforturile pentru realizarea noilor obiective prevăzute de viitorul plan cincinal pentru înflorirea fiecărui județ, fiecărei localități în parte.Mai mulți vorbitori au subliniat cu satisfacție faptul că în ultima vreme au fost promovați in funcții de răspundere un număr însemnat de cadre noi de naționalitate germană, competente atit din punct de vedere politic, cît și profesional ; organele de partid manifestă grijă deosebită pentru desfășurarea activităților politico-educative și cultural-artistice în limba maternă, creînd, totodată, condiții din ce în ce mai bune pentru înflorirea creației spirituale și a învățămîntului în limba germană.Avînd în vedere că și în prezent un număr de cetățeni de naționalitate germană manifestă dorința de e- migrare, s-a relevat că este necesar să se desfășoare o intensă activitate în spiritul poziției partidului nostru, care consideră că locul fiecărui cetățean, indiferent de naționalitate, este aici, în patria comună — România socialistă — în munca unită pentru făurirea unei societăți in care fiecare să participe activ la dezvoltarea rapidă a țării — bucurîndu-se din plin de toate cuceririle, de toate libertățile și drepturile.Este necesar, totodată, au arătat vorbitorii, să se desfășoare pe toate planurile o susținută muncă politi- co-educațivă de dezvoltare a conștiinței socialiste, de educare patriotică, de întărire continuă a frăției și prieteniei între poporul român șl naționalitățile conlocuitoare.în numele consiliului, al tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, participanții au asigurat că, împreună cu întregul popor, nu vor precupeți nici un efort pentru indeplinirea cu cinste a sarcinilor ce le revin în realizarea cincinalului 1976—1980, in aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R. cu privire la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria comună — Republica Socialistă România.
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Proiectul Legii creșterii 
si ameliorării animalelor

După cum se știe, recent a fost dat publicității și supus dezbaterii publice proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor. Acest proiect de lege reflectă preocuparea stăruitoare a partidului și statului nostru pentru aplicarea principiilor și prevederilor Programului național de dezvoltare a zootehniei și creștere a producției animaliere în scopul satisfacerii necesităților sporite ale economiei naționale și îmbunătățirii continue
a aprovizionării populației cu produse alimentare. El consacră pe planul legislației aceste principii și prevederi și definește cadrul unitar — tehnic, organizatoric și juridic — prin care se asigură creșterea, ameliorarea și reproducția animalelor. In legătură cu importanța și prevederile acestui proiect de lege își prezintă astăzi opiniile o serie de specialiști.

Prevederi în interesul tuturor 
crescătorilor de animale, al întregii 

economii naționaleîn condițiile actuale, cind întreaga economie se dezvoltă în ritmuri înalte, și în domeniul zootehniei trebuie să se acționeze prin metode științifice și prin tehnici moderne de creștere și ameliorare a animalelor pentru a se putea obține produsele animaliere necesare bunei aprovizionări a populației. Acestui scop îi corespund și prevederile înscrise în proiectul Legii creșterii și ameliorării a- nimalelor. Ameliorarea raselor. in sensul măririi potențialului productiv al animalelor, este o problemă de interes national. întrucît aceasta este o condiție esențială pentru creșterea producției și eficientei economice in zootehnie.Proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor are în vedere, pe de o parte, stabilirea unui cadru tehnic și organizatoric perfecționat de desfășurare a acestor activități, iar pe de altă parte, sprijinirea crescătorilor pentru obținerea unor animale tot mai productive. Aceasta este în interesul fiecărei unități de stat sau cooperatiste, al gospodăriilor populației și al întregii economii naționale.Se cuvin subliniate prevederile înscrise în proiectul de lege referitoare la sprijinul acordat cooperativelor a- gricole și gospodăriilor populației prin asigurarea gratuită a reproducătorilor de înaltă valoare zootehnică, a materialului seminal pentru însă- mîntările artificiale, tratamentul animalelor cu tulburări de reproducție. Desigur, efortul material și financiar pe care îl face statul este menit să ducă la ameliorarea animalelor din toate sectoarele agriculturii. Ia creșterea efectivelor și livrărilor de animale și produse animaliere la fondul central al statului. Pentru aceasta se precizează și necesitatea respectării anumitor reguli pe care Ie impune tehnica modernă pentru creșterea e- feetivelor de animale selecționate.în etapa actuală, așa cum prevede proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor, un rol deosebit revine fermelor de selecție și testare. Din aceste unități vor fi livrate ani

male de reproducție cu însușiri ame- lioratoare care interesează, practic, pe toți crescătorii. Deosebit de importantă este perfecționarea in continuare a cadrului organizatoric. în sensul că unitățile specializate care se ocupă cu selecția și producerea materialului de reproducție vor dispune de o rețea de ferme de elită — mijloc de mare eficiență pentru progresul genetic al șeptelului.Este de subliniat, de asemenea, accentul care se pune pe înlăturarea unor deficiente în creșterea și exploatarea animalelor, pe preocuparea pentru a pune în valoare potențialul lor biologic. De aceea, proiectul prevede obligația deținătorilor de animale de a asigura condiții optime de adăpostire și furajare pentru sporirea efectivelor totale și matcă, pentru ameliorarea raselor de animale, în domeniul ameliorării șeptelului, activitatea se va desfășura pe bază de programe unitare, a căror înfăptuire va asigura baza genetică indispensabilă obținerii unor cantități mari de produse animaliere, in condiții de eficiență economică ridicată. O deosebită însemnătate practică au reglementările privind obținerea animalelor de reproducție la calitatea cea mai înaltă din punct de vedere ameliorativ și folosirea lor intensă, rațională, pentru toate sectoarele agriculturii. Statul garantează valoarea amelioratoare a reproducătorilor. atestată prin organe specializate. cum sint oficiile județene de reproducție și selecție a animalelor.Din toate aceste considerente, a- preciez că prevederile proiectului Legii creșterii și ameliorării animalelor au o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea zootehniei țării noastre potrivit obiectivelor prevăzute, de documentele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.
Inq. Gavril COLTAU directorul Centrului republican de reproducție și selecție a animalelor

precum șî prin măsurile care au fost întreprinse în vederea creșterii efectivelor-matcă.încă din anii anteriori, în județul Olt au fost luate măsuri pentru sporirea numărului de animale in gospodăriile populației. La indicația ................................partid gram ____ ,ca fiecare familie din mediul ______să crească anual cîte trei porci. în felul acesta se pot asigura 6 300 tone de carne pentru fondul de stat, iar restul pentru consumul personal. Dar pentru a putea crește un număr sporit de porci se cere să se asigure purceii necesari. Acestei probleme i se acordă cea mai mare atenție. în acest scop, în județ se vor amenaja patru ferme de înmulțire, care vor furniza 12 000 de scrofițe de reproducție pentru complexele industriale și cooperativele agricole, iar 24 000 de purcei vor fi dați pentru îngră- șare gospodăriilor populației. Furnizarea purceilor necesari îngrășării lor în gospodăriile populației se va face în mod organizat de către consiliile populare și Cele 80 de

comitetului județean a fost întocmit un care prevede, între ;i depro- altele, rural

cooperativele agricole, cooperative agricole,

așa cum prevede programul județean, vor produce purcei numai pentru gospodăriile populației. Totodată, pentru asigurarea furajelor necesare creșterii animalelor în gospodăriile populației se prevede ca, pe lîngă concentratele care se primesc de la stat pentru porcii contractați, să fie folosite și concentratele pe care cooperatorii le primesc ca retribuire a muncii și unele produse obținute pe loturile în folosință personală, cum ar fi dovleci, sfeclă etc. Urmărim ca, în anii viitori, să dublăm numărul de scrofițe crescute de către gospodăriile populației, astfel îneît să ajungă la 20 000 capete. în felul acesta vor putea fi crescuți mai mulți porci care să fie livrați pe bază de contract sau să satisfacă nevoile de carne ale gospodăriilor respective. începînd de acum și pînă la sfîrșitul lunii mai 1976, toate scrofifele vor fi reținute pentru reproducție. Se vor obține, astfel, peste 140 000 de purcei în plus, din care jumătate vor fi dați populației pentru îngrășare.
Inq. Vasile CIUC1U directorul general al Direcției agricole a județului Olt

ANIMALELORCREȘTEREA
ÎN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

0 experiență care confirmă marile
avantaje ale unei obligații

La întreprinderea de mașini electrice din Capitals, un nou lot de motoare este gata pentru a fi expediat beneficiarilor
Valoarea inițiativei 

in valorificarea rezervelor interne

Cum am asigurat, 
cum vom asigura prăsilaProiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor prevede ca. odată cu dezvoltarea sectorului zootehnic din cadru! unităților agricole de stat și cooperatiste, să se crească un număr sporit de animale în gospodăriile populației. în acest scop, la articolul 8 din primul capitol al proiectului de lege, se prevede că, în vederea asigurării animalelor necesare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu consiliile populare vor lua măsuri de sporire a efectiveior-matcă în aces

te gospodării. Se subliniază, totodată, că vor sprijini organizarea producerii de purcei, pui. precum și alte specii și categorii de animale, atit in cadru) gospodăriilor populației direct, cit și în cadrul asociațiilor crescătorilor de animale. Consider că sînt prevederi de mare importanță, prin a căror aplicare se pot asigura creșterea tuturor speciilor de animale și mărirea producției zootehnice la nivelul cerințelor. Voi exemplifica acest lucru prin rezultatele obținute în județul nostru,

în articolul 7 din primul capitol al proiectului Legii creșterii și ameliorării animalelor se subliniază obligativitatea ca toți locuitorii din mediul rural și urban care au condiții de creștere a animalelor să realizeze sarcinile de efective și. producție stabilite de birourile, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești și municipale. Aceasta va asigura nevoile proprii de consum și disponibilități de valorificare atît la animale, cit și la produsele acestora. Cea mai convingătoare demonstrație a acestei prevederi cuprinse în proiectul de lege ne-o oferă practica, experiența, atit cea bună, cit și cea mai puțin bună. Personal aș dori să subliniez prin .citeva fapte experiența bună în acest domeniu care pun®, in evidență, .deosebit de convingător, importanța pe care o au aceste prevederi în folosirea deplină a posibilităților pe care populația satelor Ie are de a crește un număr cît mai mare de animale, de a contribui pe această cale la a- provizionarea populației, de a-și spori veniturile și bunăstarea lor.Datele statistice arată că în 1971 din cele 958 gospodării din comuna Tilișca, mai bine de 250 nu creșteau nici un animal. în prezent doar 15 gospodării nu cresc încă animale. De la 1 ianuarie 1976. potrivit măsurilor stabilite de consiliul popular comunal, toți locuitorii comunei Tilișca vor crește în gospodăria personală, un număr însemnat de animale. Merită evidențiat aci faptul că, încă la începutul lunii noiembrie a acestui an, locuitorii comunei au livrat ultimele animale din cele'contractate cu statul pe anul

1975. Datorită măsurilor luate de consiliul popular comunal, de la 43 tone carne de taurine, cît s-a livrat în a- cest an, se va ajunge la 127 de tone în 1980. Această activitate este deosebit de folositoare pentru locuitorii satelor. Numai din valorificarea animalelor și produselor de origine animală, în comuna Tilișca s-au obținut, în acest an, peste 1,8 milioane lei. Nu este singurul exemplu. Și în alte comune se cresc numeroase animale, iar locuitorii satelor încasează importante sume de bani. De exemplu, loan Fărcaș, din comuna Apoldu de Jos. care a contractat în acest an cu statul 4 bovine tinere și un porc, a încasat 27 200 lei.Rezultatele obținute în ce privește creșterea animalelor în gospodăriile populației constituie o, confirfri&șds ®>’ justeței măsurilor preconizate prin proiectul de lege. Iată de ce organele județene de partid, de stat și a- gricole sprijină pe locuitorii satelor să-și procure animalele necesare, să-și asigure furajele, astfel incit să poată livra un număr sporit de a- nimale și produse animaliere. Menționez că în dezbaterile care au loc in adunările generale ale locuitorilor de la sate pe .marginea proiectelor de lege și planurilor elaborate de comitetele birourilor executive ale consiliilor populare ei își exprimă adeziunea deplină la măsurile prevăzute și se angajează să crească un număr tot mai mare de animale.
Nicolae DURAdirector general adjunct al Direcției agricole a județului Sibiu

Colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județului Iași au raportat îndeplinirea planului cincinal la producția globală cu 75 de zile înainte de termen, propunindu-și ca pină la finele anului să realizeze suplimentar însemnate cantități de produse. Pentru obținerea acestor producții suplimentare, în diferite unități din județ se desfășoară ample acțiuni conduse de organizațiile de partid, care au stimulat puternic inițiativele gospodărești ale colectivelor în valorificarea tot mai intensă a resurselor interne.— La noi, producția de mașini și utilaje de construcții și terasiere, pe care ne-am profilat în ultimii 10 ani — spunea tov. Nicolae Chiosac, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea mecanică „Nicolina" — se realizează în mare parte prin cooperare cu alte unități din țară. Pentru fabricarea boghiurilor, de pildă, primim osiile de la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș și de la întreprinderea „Progresul" din Brăila. De asemenea, ne sosesc diferite piese, ca plăcuțe de uzură, capace pentru cutiile de un- ,gere ș.a., chiar de la întreprinderea de vagoane din Arad, căreia noi îi trimitem boghiurile gata montate. Cooperăm și cu „Tractorul" din Brașov ; acesteia îi livrăm echipamente pentru tractoare, iar noi primim de la Brașov motoare și cutii de viteză necesare rulourilor compac- toare, care reprezintă producția finită a unității noastre. Este limpede că în realizarea producției suplimentare depindem foarte mult de felul cum „merge" cooperarea. Trebuie să recunoaștem însă că nu întotdeauna aceasta funcționează perfect și, din această cauză, greutățile sint reciproce. Soluția ? Comuniștii au făcut f- projptțfpecâ' Me a realtejțz îp-t âjțe- lierele noastre unele piese pe căre nu Ie primim prin cooperare. Cu. ajutorul specialiștilor ațn „trecut.,... la proiectarea și1* reproiectarea uhof 'repere.în secțiile întreprinderii ne-am notat date și fapte despre eficiența acțiunilor întreprinse de organizațiile de bază. De pildă, iată ce ne-a relatat tov. Eugen Ungureanu, secretarul organizației de partid de la atelierul de pregătire și construcții metalice din secția utilaj terasier, care lucra Ia pregătirea șasiului vagonului de cale îngustă cerut de transportul uzinal.— Avem de realizat 100 astfel de vagoane ca producție suplimentară, la care se adaugă 56 boghiuri siderurgice, peste 150 rulouri compac-

toare de 8 pină Ia 14 tone și alte produse. Noi pregătim piesele și sub- ansamblele, efectuăm și montajul lor. Comuniștii au făcut propunerea să construim cu forțe proprii unele din piesele care nu sosesc prin cooperare, Trebuie să depunem eforturi serioase, să lucrăm uneori chiar și peste program. Pentru ca fiecare să înțeleagă' această necesitate am făcut unele calcule privind cîștigul realizat de întreprindere dacă nu se diminuează ritmul producției din cauza lipsei unor piese și cîștigul muncitorilor dacă lucrează continuu, cu înalt randament. Inițiativa lansată de organizația noastră de bază : „Fiecare comunist, un agitator, fiecare agitator să fie fruntaș în producție" mobilizează energiile tuturor
În unități industriale 

din județul lași

fi fi fi

E scump concediul unui concasorCu ani în urmă, secția materiale de construcții Hinova, ce a- parține de întreprinderea județeană de industrie. locală Mehedinți, a fost dotată cu două concasoare. Două utilaje în valoare de peste 400 000 lei, despre care, la vremea respectivă, se spunea că sînt foarte necesare. Un timp, s-a făcut treabă bună cu a- ceste concasoare. A fost chiar o perioadă cind acestea nu puteau satisface cerințele de piatră concasată. Asta pină cind „soarta" celor două utilaje s-a schimbat brusc.

așa, peste noapte. Au fost trase undeva, deoparte și, pur și simplu, s-a uitat de ele. Și această uitare persistă de mai bine de un an și jumătate, de cind cele două conca- stoare au ieșit la... pensie. Tovarășii din conducerea unității susțin că nu au nici o vină. „Nu mai sint comenzi" — zic dumnealor. Și dacă nu sint comenzi, ce altceva pot să facă aceste două concasoare, decit să se „odihnească"? Bineînțeles, explicația nu rezistă în fața realității. In județ sînt multe șantiere, puncte

de lucru unde, în mod sigur, se simte nevoia unor concasoare. Probabil că nu se știe de ele, altfel comenzi ar exista. Dar, în loc să intervină, conducerea unității s-a gindit că este mai comod să lase nefolosite cele două concasoare. Care concasoare, lăsate în părăsire. „macină" bani. De ce. totuși, banii statului ? Cineva din întreprindere- are răspunderea să urmărească modul cum sint folosite utilajele djn dotare. Dacă nu urmărește, atunci cine plătește „vacanța" con- casoarelor ?
Neglijență scăldată in luminiLa Arad e miezul nopții. Și tocmai la a- cele ore tîrzii, zeci de becuri și tuburi fluorescente sînt aprinse în diferite< magazine și instituții, iluminînd din plin în „contul" risipei. La poșta centrală nu mai era nimeni și totuși becurile ardeau in totalitate ; la cantina întreprinderii de vagoane — închisă, firesc, la

miezul nopții — funcționau zeci de tuburi fluorescente. Iar în u- nitățile de comerț a fost uitată instrucțiunea de a se lăsa aprinsă noaptea numai o lumină de siguranță. Oare cum vor justifica asemenea pierderi de energie e- lectrică conducerile autoservirii „Favorit", magazinului de jucării nr. 112, unității nr. 2

de legume și fructe, cofetăriei „Libelula" 1 Dar pe toate le întrecea cofetăria „Delicia" luminată „a giorno" Este o risipă care trebuie grabnic curmată ! Poate organele de control cu atribuții în acest domeniu vor interveni chiar la...miezul nopții și vor pune capăt acestei neglijențe scăldate în lumini.

pentru a realiza producția suplimentară asumată peste sarcinile cincinalului.Succesele obținute în întrecere se datoresc și întrajutorării în muncă inițiate pe scară largă de comuniști. Unii muncitori s-au specializat în realizarea unor lucrâri-cheie și le efectuează cu multă perseverență și pricepere. Spre exemplu, Constantin Ganea se ocupă cu montarea motoarelor și instalației hidraulice de la ruloul compactor de 8 pînă la 14 tone, Radu Benea cu asamblarea șasiu- lui, Constantin Onofrei cu montarea capotei. Ei sînt ajutați de toți ceilalți lucrători, care le asigură la tijpp piesele, componente și uneori lucrează; efectiv Ia montarea lor. i i( iȘi alte organizații de partid din întreprinderea „Nicolina", între care cele de Ia atelierul de boghiuri și de lă debitare, din secția utilaje de construcții, au pus accentul pe fabricarea de piese și subansamble nelivrate de anumite unități furnizoare. S-au realizat corniere de un anumit tip. au fost confecționate din deșeuri de plăci metalice numeroase plat- benzi. Cu multă sîrguință au muncit sudorii, lăcătușii de Ia debitare, dar pînă la urmă satisfacția a fost mare pentru fiecare, întrucît lucrul nu s-a oprit din lipsa acestor piese. Tov. Mihai Ignat, secretarul organizației de bază de la atelierul de debitare, ne-a spus că, pe lingă faptul că se realizează piesele care lipsesc, se economisesc lunar 4—5 tone de oțel, care înainte se aruncau la fier vechi.La chemarea comitetului de partid de la „Nicolina" și colectivul atelierului de automatizări a pornit o acțiune meritorie. Aici se asimilează piese și subansamble de automatizare care se procurau din import. Specialiștii acestui compartiment nu numai că proiectează, dar și realizează piesele și reperele respective, transformind astfel atelierul de con

cepție in unul de microproducție. Pină la sfîrșitul anului ei vor realiza compensatoare de măsură și reglare pentru ' centralele de betoane, dispozitive electronice de planietate necesare distribuitorului de mixturi asfaltice și alte subansamble de precizie.La întreprinderea „Țesătura", filatoarele și țesătoarele și-au propus ca printr-o mai bună gospodărire și folosire a materiei prime, fiecare să realizeze cel puțin 5 metri țesături peste planul lunar. Acest obiectiv se înfăptuiește cu succes. La întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, unde, din cauza lipsei de materii prime, pe care nu o asigură ritmic și nici în totalitate, îndeosebi, combinatele petrochimice din Pitești și Rm. Vîlcea, s-au acumulat rămi- neri în urmă în îndeplinirea sarcinilor de plan, organizațiile de partid acționează, de asemenea, pentru valorificarea rezervelor interne existente.— Dacă am fi așteptat să ne vină materia primă conform standardelor și conform planului de aprovizionare ale cărui prevederi au fost mult decalate și în septembrie, și octombrie, și in noiembrie, n-am fi realizat nici 50 la sută din sarcinile planului de producție — spunea Ing. Sergiu Am- bruno, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Noi însă am analizat această problemă într-o plenară a comitetului și. apoi în fiecare organizație de partid și, pentru a contracara lipsa materiei prime, am trecut hotărit Ia refolosirea tuturor deșeurilor de mase plastice existente de mai multă vreme în întreprindere. Am mobilizat toți specialiștii, inclusiv pe cei din cercetare, pentru a concepe noi rețete de amestecuri la retopire și a obține din deșeuri materii prime .cu caracteristici apropiate celgr livrate de combinatele petrochimice. în atest' fel. am putut realiza 20—30 Ia sută din planul lunar de producție, fără a dispune de cantitățile necesare de polistiren, polietilenă și de alte materii prime. Concomitent, ne străduim să valorificăm toate posibilitățile de reducere a consumurilor specifice. „Mai multe produse din aceeași cantitate de materii prime" — iată deviza sub care își desfășoară activitatea comuniștii, întregul colectiv al întreprinderii.După cum se vede, organizațiile de partid din întreprinderile județului Iași sînt preocupate, în acest sfîrșit de cincinal, să pună susținut în valoare resursele existente pentru realizarea sarcinilor de plan din acest an. a unor producții suplimentare, utile economiei naționale. Comuniștii, toți lucrătorii din industria județului sînt conștienți că prin fructificarea posibilităților proprii, a capacității creatoare, a experienței înaintate se asigură condiții mai bune, o bază trainică pentru trecerea la îndeplinirea sarcinilor din primul an al viitorului cincinal.
Manole CORCACIcorespondentul „Scînteii"

Tehnologii noi, utilaje moderne, 
concepție tehnică originală

(Urmare din pag. I)

LA C.P.L. BRĂILA

0 „soră"... vitregită„Realizăm o producție de încălțăminte într-o gamă variată și de bună calitate — ne precizează directorul întreprinderii de pielărie și încălțăminte „Timpuri noi" din Brașov, ing. Radu Ti- beriu. Produsele noastre se bucură de apreciere și în străinătate, fiind cumpărate de firme — devenite partenerii noștri tradiționali — din Olanda, Suedia, R.F. Germania etc. Dispunem de utilaje moderne și. mai ales, de forță de

muncă de înaltă calificare. Sintem in măsură să satisfacem cele mai diverse exigențe sortimentale și de calitate ale pieței externe. Și totuși...".Am aflat în continuare de la interlocutorul nostru că fabrica are de recuperat numeroase restanțe la export. De ce ? Pentru că întreprinderea de comerț exterior „Arpimex" nu s-a preocupat îndeajuns, cu stăruință — la nivelul eforturilor meritorii. ale colectivului brașovean — de asigu

rarea condițiilor de vinzare pe piața externă a produselor e- xecutate aici.Și nu pentru că asemenea produse nu ar fi solicitate în străinătate. Dovadă că „Arpimex" face bună „pereche" cu alte unități producătoare de încălțăminte din Cluj- Napoca sau din Timișoara, cărora le asigură din timp comenzi in condiții avantajoase. Cum se explică atunci „tratamentul" vitreg al exportatorului fată de întreprinderea „soră" din Brașov ?

Produse peste planPînă în noiembrie 1975, C.P.L. Brăila a livrat economiei naționale și exportului, peste prevederile planului cincinal, un număr mare de garnituri de mobilă și cantități însemnate de produse. Tot peste prevederile cincinalului, la C.P.L. Brăila au fost realizate peste 2 milioane metri pâtrați plăci aglomerate din lemn. O mare parte din producția combinatului brăilean este destinată exportului. Există o permanentă preocupare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de aici pentru îmbunătățirea continuă a calității și asimilarea de noi produse. în prezent. Ia C.P.L. Brăila continuă producția de mobilă modernă din panouri. Concomitenl, se acordă o atenție deosebită utilajelor. în acest an au fost construite, prin autoutilare. intre altele, două uscătoare care, pe lîngă un randament sporit, au adus combinatului și importante economii bănești. (M. Bu- nea, corespondentul „Scînteii").

Realizări importante 
in industria CapitaleiOamenii muncii din industria Capitalei, punind mai bine în valoare resursele tehnico-mate- riale existente în întreprinderi, au încheiat luna noiembrie cu un rodnic bilanț productiv, concretizat în depășirea planului producției industriale cu 2,2 la sută. în felul acesta, industria Capitalei și-a îndeplinit sarcinile de plan pe cele 11 luni ale anului în proporție de 100,9 la sută. Printre altele, în această perioadă au fost realizate peste plan motoare electrice și motoare cu ardere internă însu- mind 23 670 kW și, respectiv. 38 735 CP, aproape 3 500 tone oțel, 4 000 tone laminate finite pline din oțel, 2 458 tone de țevi din oțel fără sudură, apa- rataj electric de joasă tensiune tn valoare de 80 milioane lei, aparate de măsură și control și mijloace de automatizare e-

lectrotehnice, precum și mijloace ale tehnicii de calcul e- lectronic, totalizînd aproape 97 milioane lei, 332 tone unt, 4 938 tone ulei, 543 000 mp țesături din fire de lînă și tip lină etc. La obținerea acestor succese o contribuție deosebită și-au a- dus-o colectivele întreprinderilor „23 August", „Electroapara- taj", „Electromagnetică", „Automatica", „Republica", „Nefe- ral", I.M.M.R. „Grivița roșie", „Postăvăria română", Filatura de lînă pieptănată și altele. în prezent, colectivele de muncă din întreprinderile bucureștene. puternic mobilizate de organele și organizațiile de partid se află angajate cu toate forțele în acțiunea de realizare a sarcinilor ce le revin în ultima lună a a- nului și de pregătire în bune condiții a producției anului viitor. (Dumitru Tîrcob).

rea procedeului dublei conversii catalitice in obținerea acidului sulfuric — tehnologie de concepție românească brevetată — duce la diminuarea consumului specific de sulf cu circa 2,5 la sută, reducerea greutății instalației cu 150 tone metal, creșterea gradului de recuperare a aburului. Multiplicîpd de zeci și zeci de ori astfel de exemple, în petrochimie și industria de îngrășăminte sau în producția coloranților și medicamentelor avem o imagine care ilustrează preocuparea Consecventă a cercetătorilor și proiectanților noștri pentru ridicarea parametrilor tehnico-econo- mici ai noilor instalații, a eficienței economice în viitorul cincinal.
— După cite cunoaștem, in 

institutele de proiectări din ca
drul Ministerului industriei 
Chimice se elaborează și pro
iectele pentru majoritatea utila
jelor tehnologice care vor fi in
stalate in noile obiective și ca
pacități. In acest domeniu, rit
mul de asimilare este tot atit de 
dinamic ?— Potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. în viitorul cincinal producția de utilaje tehnologice pentru industria chimică va cunoaște o puternică dezvoltare. Ca urmare, peste 80 Ia sută din totalul utilajelor destinate noilor obiective și capacități vor fi realizate in țară, avind la bază proiectele întocmite de specialiștii noștri. Subliniem că s-a trecut la asimilarea unor utilaje de performanță, care funcționează în condiții deosebite de temperatură, presiune și în medii foarte corozive. Aș menționa, din lista foarte lungă a utilajelor care se fabrică în țară, atit cele aferente liniei de amoniac (coloană de sinteză, convertor, recuperator de căldură, cazan auxiliar), gama largă de turbocompresoare, distribuitorul

de acid cianhidric, dispozitivele de amestecare pentru instalația de etil- benzen, care se vor realiza în întreprinderile constructoare de mașini, cît și mașinile și utilajele pentru industria fibrelor sintetice și prelucrarea cauciucului asimilate de unitățile specializate din cadrul Ministerului Industriei Chimice. Astfel, numeroase instalații tehnologice vor fi integral realizate în țară, pe baza concepției românești atît în ce privește tehnologia de fabricație, cît și construcția utilajelor, cum sînt, bunăoară, cele de sodă grea de la Govora, carbonat de calciu de la Piatra Neamț, pigmenți organici de la Oradea, săruri de cadmiu și multe altele.
— Pentru realizarea în bune 

condiții a noilor investiții din 
industria chimică, de maximă 
importanță este colaborarea per
manentă dintre constructor și 
proiectant.— Sintetizînd experiența bună n- cumulată în acest domeniu, noile reglementări legale adoptate în acest an stabilesc în mod unitar bazele acestei colaborări. Acum, constructorul participă mai activ la reducerea costurilor investițiilor atît prin alegerea, de comun acord cu proiectantul, a soluțiilor constructive, cît și prin diminuarea cheltuielilor de construcții- montaj. Ar fi util ca, in zonele unde investițiile sint de mai lungă durată, constructorul care are funcția de antreprenor general să treacă nu numai la centralizarea organizării lucrărilor de construcții-montaj, dar și Ia industrializarea mai intensă a acestora, în acest fel, s-ar intensifica ritmul de lucru pe șantierele industriei chimice, obiectivele noului cincinal s-ar realiza mai repede, mai bine și cu eficientă economică superioară.Convorbire consemnata de 

Dan CONSTANTIN
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FILMUL ARTISTIC
Răspunderi colective în dezvoltarea 

unei arte colective

rFĂPTULl
DIVERSîn pragul unul nou cincinal — în perspectiva căruia iși concentrează forțele producția noastră de filme — atît creația, cit și viața cinematografică românească sint chemate să răspundă cerințelor exprimate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, anul trecut, la intîlnirea cu membrii consiliului Asociației cineaștilor : „Cred că nu mai putem spune acum că avem o cinematografie nouă sau tinără. Orice tinerețe are o limită. Cinematografia românească a ajuns, cred. Ia anii maturității. Ea nu mai poate avea scuzele tinereții invocate in trecut, nu mai poate apela la o astfel de indulgență. Lucrul acesta e valabil atit pentru scenariști, cit și pentru regizori și actori — pentru toți cei care concură la realizarea filmului".In lumina acestui adevăr, dezideratul responsabilității întregii bresle artistice devine o misiune de prim plan. Operă prin excelență colectivă, filmul solicită un mod responsabil de a crea și o exigență a muncii de echipă, la promovarea cărora Asociația cineaștilor este chemată — în mod statutar — să participe. Realizată și pină acum in anumite forme, conlucrarea asociației cu casele de filme, cu studiourile de scurt-metra- je, cu centrul de producție cinematografică. cu alte eșaloane ale creației de film, pe întreg parcursul realizării — de ia scenariu și pină la opera finită — poate fi încă perfecționată, pentru a căpăta un caracter permanent, cuprinzător și efectiv, cu urmări palpabile în multiplicarea valorilor artistice. Formulăm, aici, cite- va sugestii menite să ducă la Optimizarea activității....Se știe, de pildă, că ani de-a rîn- dul, diferite concursuri organizate de forurile diriguitoare ale producției de filme au adunat, în rafturi de arhivă și nu în cutii de peliculă, scenarii premiate. Atari competiții — din păcate mai mult formale — au dus la situația prezentă cînd, în raport cu numărul crescut de premiere, cercul scenariștilor1 rămîne prea strimt, ceea ce are inevitabile consecințe asupra calității filmelor, în primul rind asupra varietății lor tematice. Inițiativa unei deschideri reale în acest sector revine, credem. Asociației cineaștilor care, în colaborare cu casele de filme, poate realiza, prin forme de îndrumare și de stimulare mai bine organizate decit în trecut, angrenarea âtît a profesioniștilor, cit și a unor forțe proaspete. O permanentă competiție în acest domeniu, cu accent pe cultivarea mai perseverentă a inspirației din realitatea imediată (nu dintr-o vagă contemporaneitate, scenaristul luindu-și, de regulă, distanța de 15— 20 de ani față de eroi), poate constitui necesara direcție de acțiune pentru asociație și producătorii filmelor. Prin aportul ei, Asociația cineaștilor poate, în mod real, „con

Luna cadourilor 

în magazinele 

cooperativelor 

de consumDevenită tradițională, „Luna cadourilor", care se organizează în ultima lună a anului, a debutat de această dată cu o abundență de mărfuri în magazine și cu o mare afluență de cumpărători. Pentru a răspunde diferitelor gusturi și preferințe, magazinele cooperativelor de consum din întreaga țară s-au aprovizionat din timp cu un sortiment bogat și variat de articole pentru cadouri — de la jucării, pînă la produse cosmetice și de parfumerie, articole de podoabă, bibelouri etc. O gamă largă de produse se găsesc în unitățile și raioanele specializate în desfacerea de confecții, tricotaje, textile, încălțăminte, aparate foto, ceasuri de mină, tacimuri inoxidabile, articole de menaj. Tot prin unitățile cooperației de consum se pot cumpăra televizoare, aparate de radio, aspiratoare de praf și mașini de cusut, în condiții deosebit de avantajoase, cu plata în rate. Ele pot constitui un dar prețios, în orice cămin. O atenție deosebită a acordat cooperația de consum și aprovizionării librăriilor sale cu un bogat sortiment de cărți și articole de podoabă pentru pomul de iarnă.în fotografie : Magazinul universal din comuna Recaș, județul Timiș, al cooperației de consum. 

tribui Ia sporirea eficienței producțiilor naționale" — cum stipulează Statutul — semnalind la vreme scenariile cenușii, mediocre, cu pseudo- conflicte și personaje-schemă, care ii mai ispitesc pe unii producători, atît din graba împlinirii răspunderilor de plan, cit și pentru că asemenea filme au un proces lin de realizare, nu dau nimănui „bătaie de cap". Ceea ce. cu un termen nu îndeajuns de cuprinzător, s-ar numi „avizul" Asociației cineaștilor (adică o competentă și temeinică apreciere, formulată de un organism specializat al asociației) devine absolut necesar, întrucît scopurile cineaștilor și ale producătorilor de filme sint comune, ei împart eventuale necazuri ulterioare, în aria judecății publice a operei cinematografice, a eficienței educative. Neglijarea unei opinii calificate pe parcursul efortului atît de
puncte de vedere

costisitor al realizării unui film ar însemna, în fapt, o lipsă de răspundere față de beneficiar — un public de milioane — pe cheltuiala căruia se produce și se întreține o modernă bază de producție în cinematografie.Sfera de acțiune a ACIN, în colaborare cu factorii de producție cinematografică, poate dobîndi, in sensul arătat, un orizont foarte larg : de la ghidarea debuturilor, potrivit capacității și afinităților fiecărui tînăr cineast, pină la recomandări în selecționarea celor mai potrivite distribuții sau — de ce nu ? — la considerarea critică a devizului unui film; îndeplinirea acestor responsabilități — care, de fapt, intră în atribuțiile firești ale ACIN —■ presupune o atitudine de colaborare din partea caselor de filme și a tuturor celorlalte sectoare ale producției cinematografice și, mai cu seamă, atitudinea de cineast-animator, pe câre să o dovedească, în activitatea sa diurnă, fiecare membru al asociației. Aceasta presupune afirmarea unei poziții e- tice, politice, civice. în echipe, în studiouri, în redacții — oriunde își legitimează activitatea un membru ACIN — trebuie să prevaleze interesele superioare ale artei cinematografice românești, spiritul ei militant, aspirația ei către culmi de creație. Pentru aceasta este, în primul rînd, utilă organizarea unei ample informări în cadrul asociației asupra problemelor curente ale creației și producției, pe întreg fluxul realizării unui film — mergîndu-âe pînă la luarea în discuție a unor dificultăți de moment, pentru ca, în mod operativ, ACIN să-și poată spune cuvîn- tul în chip eficient. Aportul obștesc

S-a mai scris — și nu o dată — în ziarul nostru despre accidentele de circulație, unele cu urmări deosebit de grave, provocate din vina celor care urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice. Deși, anual, un număr de oameni își pierd viața sau — pentru o anumită perioadă — libertatea, deși mulți suferă leziuni, unii răminînd cu infirmități pentru totdeauna, deși se aduc importante pagube materiale avutului obștii și celui personal, alcoolul la volan, a- cest „cancer al circulației moderne", cum este socotit, continuă încă să genereze numeroase și nedorite evenimente rutiere. Ce arată statisticile din acest an față de 1974 ? Iată prima întrebare pe care am adresat-o tovarășului colonel VICTOR BEDA, șeful Direcției circulație din Inspectoratul General al Miliției.— Cu toate că statisticile noastre din acest an indică o anumită scădere a numărului de accidente grave provocate din vina alcoolului, totuși numărul lor se menține încă la un nivel nepermis de mare, de pe urma cărora peste 140 de oameni și-au pierdut viața, iar alți circa 200 au fost răniți. Aceleași statistici arată că, in primele nouă luni ale anului, agenții de circulație au depistat nu mai puțin de 26 970 cazuri de conducere sub influența băuturilor alcoolice, ceea ce reprezintă o creștere cu 23 la sută față de aceeași perioadă a a- nului trecut. De asemenea, in cele nouă luni ale anului s-au comis 1 330 de infracțiuni de conducere a autovehiculelor în stare de ebrietate sau cu alcoolemie peste limita legală de 1 la mie, reprezentînd o creștere de 4,5 la sută față de anul trecut. Cu alte cuvinte, în fiecare zi s-au comis, în medie, 100 contravenții și 5 infracțiuni de conducere a autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate. în fiecare zi, 105 conducători auto au pus in pericol nu numai propriile lor vieți, ci și pe ale celor pe care-i transportau sau ale participanților la traficul rutier.— De ce conducerea sub influența băuturilor alcoolice este considerată ca avînd o gravitate mult mai mare în raport cii celelalte abateri de la regulile de circulație ?— în timp ce la totalul accidentelor soldate cu vătămări corporale raportul este de o persoană decedată la 2,5 accidente, în cazul celor produse din vina alcoolului raportul este de o persoană decedată la numai 1,7 accidente. Studiile de specialitate întreprinse asupra comportamentului șoferilor, ca și practica de fiecare zi a organelor de miliție dove

al cineastului, calitatea sa de gindi- tor, și nu doar de meșter al artei pe care o profesează, este o condiție esențială a propagării, prin film, a ideilor înaintate și a formelor de expresie înnoitoare.Există, în sfîrșit, o zonă în care Asociația cineaștilor răspunde acum cu mai multă promptitudine : contactul cu publicul. Nu un contact formal — ca altădată — ci unul menit să stabilească acel dialog fără de care confirntarea reușitei în creație și a perspectivelor ei rămîne o iluzie.Trebuie să recunoaștem totuși că, în direcția cercetării sociologice cu instrumente științifice adecvate (sistemul anchetelor pe vîrste, medii de preocupări etc) nu s-a întreprins prea mult. încercări de acest fel, susținute de cîțiva cercetători inimoși, au fost părăsite, din păcate, în cadrul cinematografiei. Este necesară mobilizarea tuturor forțelor competente, a tuturor posibilităților pentru a afla cît mai exact ce crede publicul despre filmele românești, care sint dorințele lui, încotro se îndreaptă gusturile. îndeosebi ale spectatorilor tineri care constituie majoritatea publicului din sălile de cinema. în acest sens, ACIN ar putea organiza — cu sprijinul necesar — o acțiune de'anvergură de cunoaștere a opiniei publice, pentru a se obține un „profil" real, exact al valorii estetice și educative a filmelor noastre. Ridicarea la un nivel științific modern a întil- nirii cineast-spectator este în beneficiul nu numai al creației, ci și al criticii, un stimulent continuu pentru a ține mai hotărît pasul cu imperativele dezvoltării multilaterale a artei cinematografice socialiste. .Este în firea lucrurilor ca rezolvarea unor probleme acute, la un moment dat, să pună în lumină altele — pe spirala dialectică a devenirii. Cinematografia românească cunoaște acum un elan prosper și viața asociației creatorilor de film este mai conștient și chibzuit organizată, astfel incit observarea unor posibilități neepuizate cit și a unor noi răspunderi ce pot fi asumate este la ordinea zilei. în perspectiva noului cincinal, cineaști și critici, lucrători din toate ramurile domeniului cinematografic sîntem datori să participăm nu numai la perfecționarea creației intr-un compartiment sau altul, ci in totalitatea ei — și cu totalitatea forțelor — în acel spirit ce reprezintă proba de conștiință a strădaniei de a înnobila avuția spirituală a întregului popor.
Eugen ATANASIU

„HILARIA" - LA 100 
DE ANIReuniunea de cîntări „Hilaria" din Oradea a sărbătorit 100 de ani de la înființare. în cadrul unei adunări festive, acestei prestigioase formații 1 s-a conferit, prin decret prezideri- țial, ordinul „Meritul cultural" clasa I, pentru îndelungată și rodnică activitate, pentru păstrarea și dezvoltarea culturii românești și promovarea unei arte militante, cu larg ecou în conștiința maselor. De asemenea, membrii formației au fost distinși cu insigna „Evidențiat in munca culturală de masă".Evenimentul coincide cu împlinirea a 57 de ani de la înfăptuirea . actului unirii Transilvaniei cu Tara, moment in care, la 1 Decembrie 1918, în sala de festivități a municipalității reuniunea „Hilaria" a susținut un program de cintece patriotice românești.Despre semnificația acestui e- veniment, cu prilejul festivității, recent organizată, a vorbit

desc fără putință de tăgadă că riscul de accidente se dublează ori de cite ori cantitatea de alcool in singe crește cu 0,2 la mie. Așa se face că la o alcoolemie de 1 la mie, pericolul de accidente este de 10—15 ori mal mare, iar intîrzierea reacțiilor crește cu 35 la sută. Alcoolul e- xercită o influență directă asupra comportamentului omului de la volan, provoacă tulburări ale atenției, slăbește capacitatea vizuală și auditivă, creează serioase dificultăți în executarea unor comenzi, diminuează reflexele. Atunci cind consumul de alcool la un conducător auto se a
Sub acuzarea legii

ALCOOLUL LA VOLAN
sociază cu starea de oboseală a a- cestuia, cu vreo boală de care suferă sau cînd a fost consumat pe stomacul gol, capacitatea de a conduce este și mai afectată, iar riscul de accident crește direct proporțional. Aș vrea să subliniez și faptul că alcoolul la volan este considerat o abatere mai gravă decit celelalte și pentru că respectivul conducător auto comite in mod conștient acest lucru, asumîndu-și astfel riscul unui accident de circulație.— Ce ne puteți spune despre părerea unor șoferi, potrivit căreia dacă beau un pahar de vin sau o sticlă de bere, nu ar constitui nici un pericol ?— E o părere eronată și primejdioasă. Consumarea unui pahar de vin (250 de grame, eu o tărie alcoolică de 12 grade) sau a două sticle de bere ori a 150 grame vermut provoacă o alcoolemie de 0,50 la mie, ceea ce înseamnă o serioasă diminuare a capacității de a conduce în deplină siguranță. Tot atît de dăunătoare este și prejudecata celor care beau seara și cred că dacă dorm sau se odihnesc 2—3 ore sînt pe deplin apți de a urca la volan. Ei uită sau ignoră un lucru esențial, și anume că, odihnindu-se doar cîteva ore. se trezesc dimineața cu o alcoolemie neeliminată. Ce înseamnă aceasta 7

Institutul politehnic din București. Studenții din onul III (secția subingineri) ai Facultății de tehnologia construcțiilor de mașini, efectuind mâsurâtori cu microscoape de înaltâ precizie, in laboratorul de mâsurâtori tehnice r și toleranțe Foto : E. Dichiseanu
Vizita solilor artei muzicale și coregrafice chineze, salutată și mult a- preciată de un foarte numeros public, atit în București cît și în țară, constituie un adevărat e- veniment al actualei stagiuni artisticeExpresie a relațiilor culturale dintre țara noastră și Republica Populară Chineză, turneul ansamblului de cintece și dansuri „Liaonin", desfășurat în mai multe centre românești, vine să confirme vigoarea revoluționară și delicatețea simțirii unui popor de străveche cultură, unei arte de înaltă măiestrie, potențată de mesajul patetic izvorît din noblețea idealurilor comuniste. Fie că este vorba despre piese orchestrale sădite pe terenul intonațiilor, ritmurilor și culorilor tradiționale („Triumfala întoarcere a pescarilor"), despre dansuri tematice de o armonioasă construcție, îmbinînd deopotrivă viziunea tradițională cu aceea â timpurilor de avînt comunist („Livrăm cu bucurie cereale", „Dansul eșarfelor de mătase roșie" ș. a.), despre piese vocale dintre cele mai variate (cintind chipul nou al țării, tractoriștii, orașele înfloritoare, țăranii harnici sau marinarii îndrăzneți), compozițiile se remarcă prin comunicativitate și forță de convingere, prin- tr-o limpede afirmare a spiritului revoluționar. Pe de altă parte, este cu to

Carnet cultural
adăd.' Ștefan Pascu, rectorul Universității „Babeș-Bolyaț" din Cluj-Napoca. A urmat un bogat program artistic, prezentat de formația sărbătorită. (Dumitru Gâță).
„INDEPENDENTA..." - 

EXPOZIȚIE 
PERMANENTĂ„Independență națională — permanențe în istoria poporului român" — este tema unei expoziții permanente deschise la Bacău. Organizată de filiala locală a arhivelor statului, expoziția cuprinde un mare număr de documente originale, fotografii, fotocopii, ziare ale vremii" („Dorobanțul" și „Războiul"), lucrări de știință și beletristică despre lupta dusă de poporul nostru de-a lungul veacurilor

------------ j----------------

Alcoolemia crește și atinge punctul culminant (proporțional cu cantitatea de băutură consumată) la circa două ore de la ingerare, după care începe faza de eliminare a alcoolului din singe. Potrivit studiilor de specialitate, datorită proceselor de ardere care au loc în organismul uman, din singe se elimină doar circa 0,15 la mie alcool pe oră. Cei care au consumat seara băuturi pînă la o alcoolemie de 1,5 la mie au nevoie de circa 10 ore de odihnă. Dacă urcă la volan după numai 5—6 ore, deși declară adevărul adevărat că în dimineața respectivă ei n-au băut nimic, alcoolemia per

sistă încă în sînge, cu toate consecințele negative care decurg de aici.— în ce condiții un conducător auto este considerat „în stare de ebrietate" ?— în stare de ebrietate se poate afla orice conducător auto care, chiar cu o îmbibație alcoolică mai mică de 1 la mie, are manifestări caracteristice acestei stări, adică : mers nesigur, gindire incoerentă, memorie difuză, atenție slăbită și altele care se pot constata clinic sau prin alte mijloace de probă.— Ce metode și procedee se folosesc pentru prevenirea și depistarea alcoolului la volan ?— De regulă, depistarea de către organele de miliție a celor care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice se face in timpul activităților curente de supraveghere și control al circulației pe drumurile publice... Cei mai multi dintre ei se „trădează" singuri, atît prin executarea unor manevre periculoase și încălcarea altor reguli de circulație (viteză excesivă, neacorda- rea priorității, neasigurarea la depășiri), cit și cu prilejul anchetelor efectuate pe marginea unor accidente de circulație. Trebuie arătat că în toate accidentele rutiere cu urmări grave, recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei este absolut obligatorie. Depis-

tul entuziasmantă ținuta aleasă a interpretării, străbătută de fiorul simțirii vibrante și de o măiestrie instrumentală, vocală și coregrafică pilduitoare. Sonoritățile sînt bine controlate, cu reliefarea cumpănită a accen

poporului. Există în întreaga artă chineză de e- sență populară — perfect reliefată in spectacolele susținute de artiștii chinezi — lin spirit de echilibru și de matur bun gust, o vibrație neobosită și o senzație finală de
CARNET MUZICAL

Spectacolele 
ansamblului 
„Liaonin“

telor și mai ales a tim- brurilor, care dau particularitate și farmec muzicii chineze, ilustrîndu-i perenitatea, forța de cuprindere expresivă a tematicii contemporane.Tradiția artistică multimilenară a unei țări care poate fi socotită pe drept cuvînt printre leagănele civilizației se împletește cu suflul înnoitor nu numai prin titluri și tematică, ci și prin îmbinarea armonioasă cu structurile expresiei muzicale și coregrafice, a- parținînd epocii de înflorire în deplină libertate a spiritului constructiv al

deplină exprimare a potențialului spiritual al u- nui popor harnic și tenace, creator de inepuizabile frumuseți cu valoare etică. Există, de asemenea, unduirea de fragilitate, de grație diafană și senzația de permanență ce Se degajă din felul in care gingășia se îmbină cu energia bărbătească intr-un întreg care afirCu spectacolul prezentat miercuri seara, pe scena sălii Palatului Republicii, ansamblul de cîntece și dansuri „Liaonin" din R.P. Chineză și-a încheiat turneul întreprins in țara noastră. Timp de peste două săptămini, artiștii chinezi au susținut, in orașele Timișoara, Reșița, Craiova și București, 11 spectacole, încununate de un frumos succes.

pentru libertate socială, pentru independență națională. Un loc important sîl ocupă în expoziție . documentele care vorbesc despre eforturile depuse de populația din Bacău pentru susținerea frontului, precum și figurile de eroi băcăuani, care au luptat în războiul pentru Independență. (Gheorghe Baltă).
CONCURSUL 

NAȚIONAL DE POEZIE 
PATRIOTICĂMiercuri dimineață, la Suceava au început manifestările celei de-a șaptea ediții a concursului național de poezie patriotică „Nicolae Labiș", ediție care coincide cu împlinirea a patruzeci- de ani de la nașterea poetului. Menit să stimuleze și să promoveze cele mai autentice talente

tarea alcoolului din organismul omului de la volan se face și cu ocazia controalelor tip „filtru total", în timpul cărora organele de miliție verifică atit starea tehnică a autovehiculului, documentele legale de conducere și ale transportului respectiv, cît și starea fizică a șoferilor. O contribuție însemnată aduce și corpul de șoferi voluntari, care sesizează agenții de circulație asupra cazurilor unor conducători auto care au consumat băuturi alcoolice. Deosebit de prețios este ajutorul cetățenilor, fie că intervin spre a-i determina pe șoferii în stare de ebrietate

să nu urce la volan, fie că anunță imediat organele de miliție. în acest fel se previn eventuale și nedorite evenimente rutiere. în urma unei astfel de sesizări a fost stopat la timp conducătorul auto Gheorghe Lupaș- cu din Pitești. Acesta, după ce băuse zdravăn, împreună cu alți trei mecanici la garaj, s-a urcat la volanul autobuzului 31-AG-975, plin cu muncitori. Deși a refuzat să oprească la somație, două echipaje ale miliției au reușit să-i bareze calea. La analiză s-a descoperit în sînge 3,05 la mie alcool, ceea ce constituia un grav' pericol pentru viața celor pe care-i transporta.— Concret, ce înseamnă, din punct de vedere legal, restricția de a conduce sub influența alcoolului și ce sancțiuni se aplică ?— De la început trebuie subliniat .faptul că legislația țării noastre interzice cu desăvirșire conducerea autovehiculelor de către persoane care se află sub influența alcoolului. Ținînd seama tocmai de gravitatea și pericolul pe care-1 prezintă alcoolul la volan, legiuitorul este aspru în combaterea cu mijloace juridice a oricărei încălcări a acestei interdicții. în cazul în care se constată că un conducător de autovehicul se găsește „sub influenta băuturilor alcoolice", fapta se sancționează contravențional cu amendă de la 

mă sănătate morală, spirit constructiv, disponibilități de profundă trăire poetică dezvăluită direct, cu generozitate.Artiștii, toți, fie soliști cîntăreti sau instrumentiști, dansatori, orches- tranți, trăiesc cu intensitate și comunică pe deplin convingător mesajul unei arte totodată milenare și actuale, sînt mesagerii unei lumi de muncă și luptă pentru progres, pentru libertatea, independența, bunăstarea poporului. Cî- teva compoziții românești cuprinse în spectacol, înțelese în adevăratul lor spirit, întîmpinate cu aplauze fierbinți de spectatori, se constituie în ilustrarea măiestriei cu care artiștii chinezi pot pătrunde în esența u- nei arte atît de diferite de cea care le este specifică — și, totodată, in exprimarea stimei și prețuirii față de valorile artistice ale poporului nostru. Sentiment care este reciproc, aplauzele entuziaste ale publicului subliniind încă o dată satisfacția pentru frumoasele legături dintre cele două țări prietene, constructoare ale socialismului.
Petre CODREANU

din rîndurile autorilor tineri, concursul s-a bucurat și de a- ceastă dată de o largă participare a creatorilor din întreaga țară. La manifestări iau parte poeți, prozatori, critici literari, redactori la revistele de cultură din București, Iași, Cluj-Napoca, Bacău, Timișoara.Cu acest prilej vor avea loc șezători literare, recitaluri de versuri, momente omagiale, iar la Mălini, în casa părintească a poetului, va fi inaugurată expoziția documentară dedicată vieții lui Nicolae Labiș. (Agerpres).
„NAVETIȘTII"...Este titlul foii volante editate de Consiliul județean al sindicatelor Argeș. Foaia abordează aspecte din munca și viața navetiștilor, relevate în cadrul unor recente consfătuiri organizate la Pitești, Cimpulung și Curtea de Argeș, de secția de propagandă a Comitetului județean de partid Argeș, cu cadre din întreprinderi și de la comune. cu oameni ai muncii — navetiști. (Gheorghe Cirstea).

1 000 Ia 2 500 lei și se suspendă permisul de conducere auto pe o lună (pentru șoferii profesioniști) și două luni (pentru șoferii amatori). Dacă alcoolemia este de cel puțin 1 la mie sau se constată starea de ebrietate la o alcoolemie chiar și sub 1 ia mie, fapta este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoare de Ia 1 la 5 ani, iar permisul de conducere se anulează. In cazul persoanelor care conduc un mijloc de transport în comun sau transportă materiale care pot produce pericol public, pedeapsa este mai mare — de la 2 Ia 7 ani închisoare.— Considerați că actuala legislație este suficient de drastică în acest domeniu ?— Față de gravitatea și pericolul pe care-1 prezintă alcoolul la volan, consider că este necesar să se ia u- nele măsuri menite să combată cu și mai multă eficiență acest fenomen. Pe de o parte, se impune reducerea limitei inferioare de alcoolemie care atrage răspunderea penală, iar, pe de altă parte, să se ia măsuri mai severe de sancționare a celor care comit infracțiuni sau contravenții, ur- cînd la volan după consumarea de băuturi alcoolice.— Ce alte măsuri și acțiuni considerați că trebuie întreprinse pentru prevenirea, combaterea și stirpirea alcoolului la volan ?— în primul rînd, un rol deosebit de important îl au factorii de răspundere din unitățile deținătoare de autovehicule. Controlul alcoolemiei, care se face în prezent în multe unități la intrarea în serviciu a șoferilor, să fie extins și la înapoierea a- cestora din cursă. Să nu vă surprindă, dar o contribuție de seamă o poate aduce și comerțul, mai ales ospătarii din unitățile situate de-a lungul arterelor de largă circulație. Peste 50 la sută dintre conducătorii auto angajați în acest an în accidente petrecute din vina alcoolului au fost din rîndul celor aflați în tranzit. Iată de ce, concomitent cu preocuparea organizațiilor comerciale pentru extinderea gamei de băuturi nealcoolice, va trebui să se refuze categoric servirea cu alcool a șoferilor. De asemenea. foarte importantă este influența pe care o au anturajul conducătorilor auto, familia și prietenii a- cestora, opinia publică. După cum autocontrolul, autoeducarea, puterea de a rezista „ispitei" în fața paharului constituie acte de înaltă răspundere civică a omului de la volan față de propria viață și cea a Semenilor săi.
Petre POPA

| Scuze!
Iîn aceste zile, după recentul viscol, singurul tren care pleacă dimineața din București spre Moldova (Buzău — Focșani — I Bacău — Piatra Neamț — Suceava — Botoșani) este 5001. Ora de plecare — 9.30. Ora prevăzută Isă tragă la peron : 9,10. Ora la care a tras la peron ieri, 3 decembrie : 9,25. în cele cinci rni- Inute cîte mai rămăseseră pînă la plecare trebuiau încărcate și 1 500 pachete cu ziare. Jumătate din colete însă au rămas pe peron I neîncărcate. Pentru că n-a mai fost timp. Trenul a plecat la 9,30 fix. Și bine a făcut. Dar Ide ce n-a fost tras la peron tot la... timp ? Iată cum 200 000 de abonați au rămas ieri fără ziare. Față de cei 200 000 de I cititori, ne cerem scuzele cuvenite, iar ceferiștilor le cerem o grabnică explicație, cu sosire Ifărâ... întîrziere.

Telexul 
de ieri
Ileri, 3 decembrie, la orele 

prinsului, unul din telexurile re
dacției noastre, prin care sosesc

Ivești din tară și din toată lumea, 
a inserat cîteva fraze neobișnu
ite. Le reproducem textual: „Vă 
I rugăm să ne spuneți din citi in 
ciți ani se organizează campio
natul mondial de handbal mas
culin ? Vă întreabă niște simpa-

Ittzanți ai acestui balon (IU), 
pentru că este un pariu la mij
loc". I se răspunde scurt că, de

I regulă, se organizează din 3 in 
3 ani, in funcție și de campiona
tele europene sau de Olimpiadă. 
„Vă mulțumim, bate din nou

I telexul. Ne-am contrazis intre 
noi degeaba. Unii susțineau că 
din 2 in 2 ani, alții din 4 in 4 ani".

Iintrebind cine ne-a... întrebat de 
handbal, ni s-a răspuns : „Sin- 
tem intreprinderea „Automeca- 
Inica" din Moreni. Eu sint de gen 
masculin și prefer acest sport". 
La care, colega noastră de la 
telex conchide : „Eu sint de gen

I feminin, dar nu prefer pariurile 
la... telex pe banii statului".

| Vira, ancora!
• Din cauza viscolului năprasnic, 
I circulația a fost îngreunată nu 

numai pe uscat, ci și pe apă. 
Surprinsă de puternice furtuni 
pe Dunăre, in dreptul milei 60, 

Inava de pasageri „Ardealul" a 
fost nevoită să ancoreze o vreme 
in larg, fiindu-i avariat siste- 

Imul radar. Cind viscolul s-a mai 
imblinzit și comandantul a dat 
ordinul „Vira, ancora !“, ancora 
n-a mai răspuns comenzii, in- I trucit, între timp, dispozitivul 

I i se defectase. Muncind cu abne- 
* gație și spirit de sacrificiu, 
I marinarii au reușit, cu mari e- 

forturi, să aducă ancora la su
prafață. in drum spre Tulcea, 

I aceiași marinari, sfidind un ger 
de crăpau pietrele, au inlăturat 
și defecțiunea de la ancoră. Ast
fel că, a doua zi, cind coman- 

Idantul a ordonat din nou „Vira, 
ancora nava a pornit intr-o 
nouă cursă.

| „Ursulețul
| de aur“
ISub acest generic, consiliul municipal al Organizației pionierilor din Baia Mare a organizat prima ediție a concursului de
I interpretare a muzicii ușoare românești inspirate din frumusețile și bogățiile patriei, din uni-
I versul copilăriei. Interpreți : 30 de elevi din clasele I—VIII. Acompaniament : orchestra casei pionierilor din localitate.
(Surpriza concursului : un nou cîntec dăruit copiilor de compozitorul Liviu Borlan din Baia
IMare. Ca și concursul, titlul cîn- tecului e la fel de expresiv: „Cine zice că sînt mic ?“. în- tr-adevăr. Cresc copiii, cresc...
I La Galați, 
I pe derdeluș

IA căzut prima zăpadă, pe 
alocuri chiar din belșug, și s-au 
și format derdelușuri, spre bucu- 
Iria copiilor. Dar mai înainte ca 

troienele să prindă a se topi, 
s-a observat că anumite derde- 

Ilușuri din Galați erau făcute de 
mina omului. De pildă, morma
nele de pământ din fața blocu
rilor M și L, situate in plin cen- 

Itrul Galațiului, unde au lucrat 
la extinderea termoficării cei 
de la șantierul „Energoconstruc- 

Iția“ din localitate. Deși cu mari 
intîrzieri, șantieriștii au reu
șit, pină la urmă, să dea căldu
ră in blocurile din zonă, mo- 

Iment in care toată lumea a ră
suflat ușurată. Dar in urma lor 
au rămas gropile și șanțurile, 

• dar mai ales mormanele de pă- I mint, transformate acum in der- I delușuri.

asa
9

o barbă
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
Lr

avea Bi-Fost magaziner în gara 
caz, Iosif Antăluț iși descoperi
se o nouă „vocație", aceea de ne
gustor ambulant. Călătorea prin 
diferite orașe din țară, mai bine 
zis prin piețe, talciocuri și o- 
boare, de unde cumpăra tot fe
lul de obiecte „la mica înțelege
re", pe care le revindea apoi 
prin Piatra Neamț și Bicaz, 
cu suprapreț. Cu timpul, iși 
transformase casa intr-un veri
tabil bazar, plin cu tranzistori, 
ceasuri, ciorapi, bluze, umbre
le, gumă de mestecat, baticuri 
etc., etc. Printre altele, la un con
trol inopinat la domiciliul său, 
s-au găsit și... 520 lame de ras.

— Vă rog, pină aici ! — s-a 
opus el. Lamele le am de la 
nuntă. Mi s-au făcut cadou.

De departe se vedea că e o 
explicație cu... barbă.

I
I
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei

mine personal de doamna Elenaeveniment remar-
Mulțumesc foarte cordial Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat la plecarea dumneavoastră din Iran.A fost o mare plăcere pentru împărăteasă și pentru a avea prilejul să primim pe Excelența Voastră și pe Ceaușescu în țara noastră.Sînt convins că vizita dumneavoastră constituie uncabil în relațiile dintre Iran și România, care a contribuit la întărirea pe mai departe a caldei prietenii și a cooperării fructuoase dintre țările noastre, în folosul reciproc al popoarelor noastre și în interesul păcii și înțelegerii internaționale.împărăteasa mi se alătură pentru a transmite Excelenței Voastre și doamnei Elena Ceaușescu urările noastre cele mai bune de sănătate și fericire, precum și de bunăstare și prosperitate poporului prieten român.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI
Șahinșahul Iranului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al M.P.L.A., al guvernului și al poporului angolez, precum și al meu personal, aș dori să exprim Excelenței Voastre profunde mulțumiri pentru căldurosul mesaj frățesc tra.nsmis cu ocazia proclamării independenței Angolei și a învestirii mele ca președinte al Republicii Populare Angola. Reafirm sentimentele de profundă prietenie ți solidaritate militantă ale poporului angolez față de poporul român.Reafirm convingerea că, în noile condiții create prin cucerirea independenței noastre, recunoașterea Republicii Populare Angola, stabilirea de relații diplomatice între cele două țări ale noastre vor facilita întărirea relațiilor de prietenie și strînsă colaborare intre cele două popoare ale noastre.

AGOSTINHO NETO
Președinte al M.P.L.A. 

Președinte 
al Republicii Populare Angola

Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-venezuelene de cooperare

economică și industrială

Marți noaptea s-a întors din Republica Islamică Mauritania delegația guvernamentală română condusă de Constantin Manoleșcu, adjunct al ministrului educației și învățămîntu- lui, care a participat la festivitățile prilejuite de aniversarea a 15 ani de Ia proclamarea independenței acestei țări.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, Asociația de prietenie româno-finlandeză, în colaborare cu Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a organizat, miercuri, în Capitală, o seară culturală. Au participat membri ai conducerii instituțiilor organizatoare, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de cultură și artă, un numeros public.A fost prezent Pentti Suomela. ambasadorul Finlandei la București.(Agerpres)

CODIFICAREA

POȘTALA

partidelor
nițiată recent la Paris de prima sesiune a Consiliului general al instiîn vederea participării la reuniunea de cepției cialiste despre națională — reuniune organizată de Institutul pentru problemele unei noi ordini economice internaționale din Paris. în colaborare cu Academia de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România — în continuarea dezbaterii pe această temă, i-

la București consacrată con- președintelui Republicii So- România, Nicolae Ceaușescu. noua ordine economică intei-
unei noi ordini economice internaționale din Paris

tutului, miercuri a sosit la București o delegație, în frunte cu dr. Arturo Frondizi, președintele institutului.Delegația a fost întîmpinată, pe aeroportul Otopeni, de Gheorghe Ră- dulescu, viceprim-ministru al guvernului, de alte personalități ale vieții politice și științifice din țara noastră.(Agerpres)
A doua sesiune anuală

a Asociației române de științe politice

în preajma primului
Congres al P.C. din Cuba

La Palatul din Piața Victoriei au început miercuri lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale rareînzate .privind dezvoltarea, in continuare, a cooperării
româno-venezualene de coope- economică și industrială.cadrul lucrărilor vor fi anali- probleme de interes reciproceconomice și tehnico-ști-

ințifice și Intensificarea schimburilor comerciale între cele două țări.Delegația română este condusă de Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, iar delegația venezueleană este condusă de Franțois Monack, ambasador.

în fiecare an, unitățile poștale din țara noastră primesc și remit la destinație sute de milioane de scrisori. Această imensă cantitate de corespondență se triază pe localități și se îndrumă prin mijloacele de transport cele mai potrivite către destinatari. Pentru ușurarea operațiilor și reducerea volumului de muncă s-a introdus codificarea poștală a localităților din țara noastră. Prin aceasta se asigură e- vitarea îndrumărilor greșite, se ușurează cartarea și se scurtează timpul pe care o scrisoare îl face de la expeditor la destinatar. Dar aplicarea eficientă a codificării implică neapărat înscrierea de către orice expeditor pe corespondența sa a numărului de cod poștal al localității din care o expediază și al celei Ia care se expediază, cu precizarea că acesta se inscrie înaintea denumirii localităților respective. Toți cetățenii sînt rugați să înscrie numerele de cod la locurile indicate. Cei care nu cunosc numerele de cod le pot afla de la unitățile P.T.T.R. sau din broșura „Codul poștal al localităților din România" pe care o pot procura (eu numai 2.50 lei) de la orice unitate P.T.T.R.

Miercuri a avut loc în Capitală cea de-a doua sesiune anuală a Asociației române de științd politice — A.R.S.P., prezidată de prof. univ. George Macovescu, președintele asociației.La lucrări au participat cadre didactice, cercetători științifici, activiști de partid și de stat, membri ai asociației.Prof. univ. Ion Ceterchi, secretarul A.R.S.P., a prezentat o dare de seamă asupra activității asociației, de la precedenta sesiune, subliniind a- bordarea, în cadrul acțiunilor inițiate pînă în prezent, a unor aspecte teoretice și practice ale problemelor po-

litice contemporane, participarea A-R.S.P. la manifestări internaționale, precum și sarcinile de viitor ale asociației.în cadrul sesiunii au fost prezentate comunicări privind „Noua ordine politică și economică internațională" și „Revoluția socialistă în actualele condiții istorice".în încheiere, prof. univ. Valter Roman, vicepreședinte al A.R.S.P., a subliniat importanța intensificării cercetărilor în domeniul științelor politice, axarea lor pe probleme majore ale lumii contemporane.(Agerpres)

Vizita ministrului apărării al Republicii Elene PRONOEXPRES

dimineața. Evanghellos A- ministrul apărăriiMiercuri veroff Tossitza, naționale al Republicii Elene, a făcut o vizită protocolară generalului de armată Ion Ionlță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România. La întrevedere și la convorbirile care au avut loc cu acest prilej au luat parte Dimitri Papada-

București, Panayotis aero și
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 
1975

3 DECEMBRIE

t v
PROGRAMUL I

18,00 Campionatul mondial de 
handbal feminin : România — 
Norvegia. (Transmisiune di
rectă de la Vilnius).
Telex.
Cîntece populare.
Cabinet juridic.

17.00
17,05
17,15

vremea
Timpul probabil pentru zilele de B, 8 

și 7 decembrie. In țară : Vreme în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații, la 
început sub formă de ploaie, apoi 
sub formă de lapoviță și ninsoare 
jumătatea de sud-vest a țării. în

Șl 
în 
a-

ceste zone, vlntul va sufla moderat, eu 
intensificări locale. în celelalte regiuni, 
precipitațiile vor fi izolate. In zonele 
de munte, local vor cădea lapoviță șl 
ninsoare, Iar vîntul va prezenta unele 

■ intensificări. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse Intre minus 7 șl plus 3 
grade. izolat mai coborite în estul 
Transilvaniei, iar maximele între mi
nus 2 și plus 8 grade, mai ridicate în 
prima zi. In București : cerul va fl mai 
mult noros. Precipitații, în a doua par
te a Intervalului. VInt moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

kis, ambasadorul grec la și generalul de brigadă Iliopoulos, atașat militar, naval.în aceeași zi, ministrul elen al a- părării a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei și a vizitat Academia militară.
Extragerea I : 1 13Extragerea a Il-a :
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI :1 874 960 lei din care ! 1 147 248 lei

REPORT.

19 35 6 21.43 14 5 27 12.

17,35 Din țările socialiste.
17,45 Dinu Lipatti — compozitor.
18,05 Enciclopedie pentru tineret. 

Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. 
Universitatea TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Univers științific. 
Vetre folclorice : Marginea. 
Magazin cultural-artistic. 
Meridiane melodii.
24 de ore.

18,30

18.45
19,20
19.30
20,00
20.30
20.45
21.45
22.10
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL H

20,00 Imn muncii — emisiune de 
cîntece.

20,15 Bucureștlul necunoscut : Ate
neul Român.

20,30 Pagini de umor : ce vrâji a 
mai făcut nevasta mea.
La porțile gîndului — docu
mentar artistic dedicat școlii1 
românești de neurochirurgie 
și eminentului ei reprezentant 
— prof. dr. constantin Arseni. 
Telex.
Capodopere ale muzicii și li
teraturii (partea a It-a). 
închiderea programului.

20,55

21,25
21,30

22,30

• sport • sport ♦ Sport • sport • sport • sport

Campionatele mondiale feminine 
de handbal

FOTBAL

Ieri, România—Japonia 24—18Echipa feminină de handbal a României a debutat miercuri cu o victorie în noua ediție a campionatelor mondiale. în grupa de la Vilnius, selecționata română a învins cu scorul de 24—18 (12—8) echipa Japoniei. Simona Arghir a înscris 8 puncte.

Alte rezultate : Vilnius : Cehoslovacia — Norvegia 21—12 (11—6) ; Rostov pe Don : Ungaria — Danemarca 17—9 (7—6) ; Kiev : R. D.Germană — Polonia 24—6 (9—4) ; U.R.S.S.—S.U.A. 33—4 (11—2).Astăzi, de la ora 16, handbalistele românce întîlnesc formația Norvegiei.

învinsă net aseară, la Blois

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
AUTOMOBILISMSezonul automobilistic 1975 se încheie la sfîrșitul acestei săptămini, cînd se va desfășura „Raliul României", ultima probă din cadrul campionatului național de raliuri. La ștartul cursei vor fi prezente peste 30 echipaje din București, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și alte orașe. Date fiind condițiile atmosferice, federația de specialitate a hotărît ca la această probă participanții să poată folosi anvelope cuie. cu lanțuri sau

STEAUA — „Cei mai buni 10"Consiliul de . conducere al clubului Steaua a desemnat cel mai buni zece sportivi ai clubului pe anul 1975. în ordine alfabetică, aceștia sînt Constantin Alexandru (lupte), Mihai Borș (gimnastică), Ion Corneliu (tir), Ion Dumitru (fotbal), Constantin Gruiescu (box), Gabriel Kicsid (handbal). Policarp Malîhin și Uarion Ser- ghei (caiac), Gheorghe Megelea (a- tletism), Ilie Năstase (tenis) și Eca- terina Stahl (scrimă).

în localitatea franceză Blois, aseară a avut loc meciul România — Franța din cadrul preliminariilor turneului olimpic de fotbal. în prima repriză, după un joc echilibrat, fotbaliștii francezi deschid scorul, prin Rouyer, cu numai două minute înainte de pauză. Replica echipei noastre devine ceva mai dîrză, dar fără vreun rezultat.Nici în repriza secundă, cu toate că au avut, în unele momente, inițiativa, fotbaliștii noștri nu au putut fructifica. Din păcate, nu mult după reluare, gazdele ridică scorul la 2—0, apoi la 3—0, pentru ca în cele din urmă să stabilească scorul final... la 4—0. Un rezultat care nemulțumește profund pe iubitorii sportului din tara noastră și pune sub semnul întrebării modul în care antrenorii și jucătorii au pregătit acest meci.
SAHTn turneul final al național feminin de loc la Alexandria, pe clasament se află în . jucătoare : Baumstarck, Mureșan — cu cite 3,5 puncte, runda de aseară, doar trei 1 s-au încheiat în timpul regulamentar : Răducanu — Jicman 1—0 ; Makai — Chis 1—0 ; Ghindă — Teodo- rescu remiză.

Campionatului șah, care are primul loc în prezent trei Makai și în partide
TENISAseară, la Stockholm, Ilie Năstase 

l-a învins cu 7—6, 3—6, 6-—0 pe italianul Adriano Panatta, iar Harold Solomon (S.U.A.) a dispus cu 5—7, de mexicanul Râul Ra-6—3, 6—3 mirez.
★și 21 decembrie se va Ciudad de Mexico meciulîntre 19 disputa la de tenis dintre echipele Mexicului și S.U.A., contînd pentru zona nord- americană a „Cupei Davis'*. în vederea acestei întîlniri, federația americană de specialitate a selecționat pe următorii jucători : Jimmy Connors, Erik van Dillen, Dick Stockton, Harold Solomon și Brian Gottfried.

HANDBALîn prima zi a turneului internațional masculin de handbal, care se desfășoară în aceste zile la Tbilisi, e- chipa Iugoslaviei a întrecut , cu scorul de 23—20 formația U.R.S.S. într-un alt joc, echipa Poloniei a dispus cu 38—18 de selecționata R.S.S. Gruzine. După cum s-a mai anunțat, reprezentativa României a cîștigat cu scorul de 24—22 meciul susținut cu selecționata de tineret a U.R.S.S.
★La Reykjavik s-a disputat meciul dintre echipele masculine ale Islan- dei și Luxemburgului, contînd pentru preliminariile turneului olimpic de handbal. Gazdele au repurtat victoria cu scorul de 29—10 (13—7).
★Turneul internațional feminin de handbal de la Varșovia a fost cîștigat de formația Empor Rostock (R. D. Germană), care în ultimul meci a întrecut cu scorul de 12—9 (6—5), echipa poloneză A.K.S. Hozuw.

FOTBALLa Tunis, într-un meci pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal. Maroc — Tunisia 1—0 (1—0).

SCHILa Val d’Isere a Început concursul de schi „Criteriul primei zăpezi", contînd pentru campionatul mondial. Proba feminină de coborire a fost cîștigată de Bernadette (Elveția), care, pe o pistă de 2150 m, a realizat l’26”07/100. Pe locurile s-au clasat Irene Epple mania) — r26”67/100 și Marie There- se Nadig (Elveția) — l’26”86/100.
Zurbriggen în lungime timpul de următoare (R.F. Ger-

W MM ăgSS

Noi unități comerciale la ZalăuȘi rețeaua comercială din orașul Zalău se dezvoltă de la an la an, pe măsura creșterii cerințelor populației. Edificatoare în acest sens sînt cîteva cifre : suprafața comercială în 1975 este mai mare față de 1968 cu 70 la sută. în cincinalul care se încheie au intrat în circuitul comercial zeci de noi și moderne unități comerciale. Numai in 1975 au fost modernizate 8 asemenea unități. Printre cele mai importante edificii se numără complexele comerciale „Astralis" și „Mercur", unde se practică un comerț modern, civilizat. Complexul „Mercur", bunăoară, cu o suprafa-
--------------- ----------------------

ță de peste 2 000 mp, dispune de numeroase secții : confecții, galanterie, tricotaje, articole electrice, marochinărie, cosmetice, un magazin lacto-vegetarian și o cofetărie pentru copii. Tot aici s-a deschis un nou raion cu mărfuri ale cooperației meșteșugărești din județul Sălaj. Toate unitățile comerciale din orașul Zalău sînt bine aprovizionate tot timpul anului, punînd la dispoziția cumpărătorilor ultimele noutăți apărute în rețeaua comercială a țării. (Gheorghe Rusu, corespondentul „Scînteii").în fotografie : noul complex comercial „Mercur" din orașul Zalău
În Editura politică au apărut:Vasile Popescu. Disciplina, inițiativa, activitatea creatoare în socialism (colecția „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate", seria „Etică").Ovidiu Nicolescu. Funcția de organizare în întreprinderea modernă (colecția „Biblioteca organizării și conducerii științifice").Ion Cămășoiu. Investițiile și factorul timp (colecția „Creșterea economică").Mihai Moldoveanu. îndrumar de legislație a muncii. Ed. a Il-a, revăzută și completată.Augustin Deac, Ion Felea. Dăruire totală. Pompiliu Stefu și Nicolae Mohănescu, eroi ai clasei muncitoare.

Suzana Homenco, Elisabeta 
Ioniță. Suzana Pîrvulescu (colecția „Evocări").* * * împotriva neofascismului.* * * Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Italian (Documente). 18—23 martie 1975 (traducere din limba italiană).* * * Participarea sindicatelor la aplicarea legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii.* * * Preocuparea sindicatelor pentru pregătirea profesională a cadrelor. (Ambele în colecția „Probleme conducerii activității politice și economico-sociale", seria „în sprijinul organizațiilor sindicale").

ale organizării și

NEAMȚ. Colectivul întreprinderii de produse ceramice „Zorile noi** din Piatra Neamț și-a onorat planul și angajamentul pe acest ultim an al actualului cincinal. Anunțind acest succes de prestigiu, colectivul de aici a consemnat și un jubileu demn de luat în seamă. Despre ce este vorba ? Calculele demonstrează că, odată cu livrarea către beneficiari a tuturor produselor prevăzute pentru 1975 — ne spune ing. Tibe- riu Krausz, directorul întreprinderii — in cei aproape 25 de ani de existență, colectivul nostru a realizat o cantitate de cărămidă suficientă pentru construirea a 50 000 de apartamente convenționale, care pot adăposti populația a două orașe de mărimea Pietrei Neamț.
BRAȘOV. La Codlea a fost predat „la cheie1*, pentru tinerii lucrători de la Trustul județean de construcții, un nou cămin cu 200 de locuri. De la începutul anului, tineretul muncitor din întreprinderile județului Brașov a primit 14 cămine cu 3 595 locuri. Ele se adaugă celor 23 cămine cu 7150 de locuri construite în cursul anului trecut.
SUCEAVA. în municipiul Suceava, la parterul unui bloc-turn din cartierul „George Enescu", a luat ființă o nouă farmacie. Dispu- nînd de cadre de specialitate, mobilier și utilaje moderne, noua unitate farmaceutică asigură servirea

Pregătirile în vederea primului Congres al Partidului Comunist din Cuba, eveniment de importanță istorică in viața partidului și poporului țării prietene, au intrat în etapa finală.După adunările de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid, s-au desfășurat adunările provinciale de partid, în cadrul cărora au fost alese noile comitete provinciale, precum și candidații pentru organele superioare ale partidului. Totodată, în cadrul tuturor acestor adunări au fost și slnt larg dezbătute principalele documente care vor fi adoptate de congres. Astfel, după anteproiectul primei constituții, tezele cu privire la problema agrară și la relațiile cu țărănimea, la rolul tineretului și la necesitatea asigurării unei depline egalități în drepturi a femeii, a fost supus dezbaterii maselor „Proiectul piatformei-program a Partidului Comunist din Cuba" — principalul document care va fi examinat și aprobat de marele forum al comuniștilor cubanezi.Platforma-program, se subliniază In preambul, va deveni documentul călăuzitor al întregului partid in următorii cîțiva ani, principalul său instrument ideologic, și va servi drept bază pentru elaborarea programului definitiv al construcției socialismului, care va fi dezbătut și aprobat de cel de-al doilea Congres al P.C. din Cuba.în prima sa parte, documentul precizează, pe baza unei ample analize a luptei seculare a poporului cubanez pentru libertate șl neatîrna- re, caracterul revoluției cubaneze și face un bilanț al realizărilor obținute în cei 17 ani de construcție socialistă. Revoluția cubaneză, se arată, a avut două etape : cea democratică, populară și antiimperialistă —r începută la 1 ianuarie 1959 — și cea socialistă, inițiată lg 15 octombrie 1960.Partea a doua a proiectului de program definește principiile programatice și obiectivele partidului. în capitolul referitor la politica economică se precizează că statul cubanez va aplica în anii viitori un program de dezvoltare economică și socială,

vizînd edificarea primei societăți socialiste în America Latină. Printre preocupările concrete, privitoare la ramurile de producție ce urmează a fi dezvoltate, sînt subliniate cerințele creșterii industriilor energetică, minieră, metalurgică, chimică, textilă, a transporturilor și comunicațiilor. în agrozootehnic se va pune accentul pe dezvoltarea producției de zahăr, orez, pește.Documentul tratează blemele referitoare la nomică și sistemul de planificare a economiei, zarea politică a societății cubaneze, activitatea ideologică, democrația socialistă, subliniază necesitatea perfecționării Partidului Comunist din Cuba, ca forță politică conducătoare a societății și statului cubanez,în document sînt incluse un șir de capitole referitoare la situația internațională ; se trec în revistă unele aspecte ale agravării crizei sistemului capitalist mondial, se subliniază importanța rolului țărilor socialiste, a dezvoltării unui nou tip de relații internaționale, bazate pe egalitatea deplină în drepturi, respectul suveranității, independentei și intereselor fiecărei țări. Se pune un puternic accent pe apariția șl dezvoltarea mișcării țărilor nealiniate, care „constituie un nou element de înfruntare organizată a politicii exploatatoare a imperialismului ; această mișcare a desfășurat un rol important pe arena internațională în ultimii ani și este chemată să joace un rol și mai determinant in măsura în care se va aprofunda orientarea sa antiimperialistă și se vor dezvolta intre membrii săi o mai mare cooperare și solidaritate efectivă de acțiune".Fără Îndoială că realizarea obiectivelor complexe incluse în platforma- program reclamă un efort susținut din partea întregului popor cubanez. Anii care au trecut de la victoria revoluției constituie o garanție că poporul cubanez va realiza obiectivele propuse in proiectul de platformă-program — edificarea cu succes a societății socialiste în patria sa.

tutun, carne.pe larg pro- politica eco- conducere șt la organi-

M. FABIAN

„VIE NUOVE-GIORNI"
Societatea de consum
și escalada drogurilor

Punîndu-și întrebarea, într-un amplu articol, care, sînt cauzele extin
derii tot mai mari in Italia a toxicomaniei — teribilul flagel care pe
riclitează integritatea fizică șt mintală, in special a tinerei generații — 
revista „VIE NUOVE-GIORNI" dezvăluie rădăcinile sociale ale acestui 
nefast fenomen, incriminind, 
consum.La Milano, un student din trei a încercat cel puțin o dată să pătrundă în „paradisul artificial". Alături de tinerii care fac uz de droguri în mod sistematic, se îngroașă tot mai mult rîndurile băieților și fetelor care fac numai din cînd în cînd „călătoria" cu ajutorul hașișului. Este vorba îndeosebi de copii- între 14 și 18 ani. Din această categorie de drogați „provizorii", un număr din ce în ce mai mare de tineri capătă obișnuința consumului de droguri, devenind niște ființe total subordonate traflcanților. Aceștia știu să folosească cele mai rafinate metode pentru a implanta treptat tinerilor viciul toxicomaniei, sursă de cîștiguri tot mai mari pentru „industria" drogurilor. Cum procedează o fată de 14 ani, de pildă, pentru a găsi banii care îi înlesnesc „călătoria" ? Sub impulsul nevoii de a se droga, aceste tinere nesocotesc cele mai elementare reguli de morală, alunecînd ușor pe panta prostituției. Iată deci cum nocivitatea drogurilor se întinde ca o pată de ulei, trecînd dincolo de daunele fizice individuale, și sfîrșind prin a înrîuri nu numai microsocie- tatea familială, dar și întreaga societate națională... Trebuie spus că, în afară de daunele prezentului, sînt de prevăzut și prejudicii pentru generațiile viitoare, copiii toxicomanilor născîndu-se cu puternice tare.Care este rațiunea acestei spasmodice nevoi de a „călători" în „paradisul artificial", de ce oare acești tineri, acești copii preferă să-și riște viața pentru simpla posibilitate de a se retrage, o oră sau două, din lumea în care trăiesc ?A da vina exclusiv pe industria drogurilor și a purtătorilor săi de moarte ar fi prea simplu. Adevărata motivație considerăm că o exprimăPE SCURT DIN TARĂCORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMITcu medicamente nu numai a locuitorilor din cartierul respectiv, ci și a unui număr de 10 circumscripții sanitare și tot atîtea puncte farmaceutice din satele apropiate. în ultimii ani, rețeaua farmaceutică a județului Suceava s-a îmbogățit cu noi unități la Vatra Dornei, Cîmpu- ■ lung Moldovenesc, Botoșana, Udești, Vadu-Moldovei, Hînțești și altele, în prezent, se află în construcție localuri pentru farmacii la Gura Humorului, Rădăuți și în centrul minier Ostra.

ALBA. Zestrea turistică a județului Alba se îmbogățește cu noi edificii aflate în construcție. Astfel, în orașul Blaj se construiește un hotel-restaurant, iar în municipiul Alba Iulia, în imediata apropiere a cetății, se înalță un hotel cu 14 niveluri, care va dispune de toate dotările necesare, inclusiv unități de alimentație publică și prestatoare de servicii. în ultimii ani s-au mai construit și dat în folosință modernul hotel „Transilvania" din Alba Iulia, motelul „Dacia" din Sebeș, hanul „Șurianul" de lingă Șibot ,și altele.

in primul rînd, așa-zisa societate deprof. Vittorino Andreoli, de la Centrul lombard de educație sanitară i „Acești tineri care consumă in prezent droguri au fost bombardați zilnic cu o seamă de cuvinte frumoase despre pace, libertate, dreptate, dar s-au pomenit în schimb martorii războiului din Vietnam, care a demonstrat cît de găunoase erau aceste cuvinte. Au aflat că există alături de țări prospere altele în care domnește foametea. Au aflat cu surprindere de existența unor structuri imuabile, prăfuite în învățămînt, de veritabile „dinastii" universitare, în care catedrele sînt transmise din tată în fiu pînă la cea de-a șaptea generație. Au fost martorii confruntărilor politice lipsite de scrupule, ai „spiritului de dreptate" al justiției, din care lipsește tocmai dreptatea. Și a- tunci de ce ne mai întrebăm cui se datorează această plagă a drogurilor, această forță diavolească ce s-a dezlănțuit în societatea noastră ?**.Tocmai respingerea acestei societăți, sentimentul neputinței de a-1 elimina contradicțiile explică disperarea de care se lasă cuprinși anu- miți tineri. Trebuie reflectat serios și cît mai grabnic asupra acestei probleme, întrucît tragica „escaladă" a toxicomaniei se face din ce în ce mai simțită. în ultimele luni, numai la Triesț și Padovă, numărul tinerilor decedați din cauza consumului excesiv de droguri s-a ridicat la 21. Fenomenul ia proporții atît de tragice incit nu mai este admisibil ca legiuitorii, autoritățile, familiile cauză să se dezintereseze aspect. Este absolut necesar treprindă ceva concret. Dar capabilă societatea noastră sum, societatea profitului și a nepăsării față de oameni să întreprindă ceva ? — se întreabă in încheiere revista.

celor în de acest să se în- este oarede con-

MARAMUREȘ. Rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Baia Mare beneficiază de cîteva zile de o nouă conductă cu un diametru de 800 mm. Ea va alimenta cu apă potabilă îndeosebi noile cartiere „Gării", „Decebal" și „Să- sar". în urma lucrărilor de extindere a capacității la uzina de apă, aflate în stadiu final de execuție, debitul din rețea va crește la 1 000 litri pe secundă.
IAȘI. Pe valea Jijiel, între comunele Vlădeni și Țigănași. au început lucrările de valorificare a unor suprafețe stuficole, în vederea amenajării unui complex piscicol pe 1 200 hectare. Potrivit aprecierii specialiștilor de la întreprinderea piscicolă Iași, noul complex va livra anual populației un plus de 1 000 tone crap și 300 tone puieți pentru popularea altor lacuri.
VÎLCEA. Rețeaua sanitară a municipiului Rîmnicu-Vilcea s-a extins cu o nouă secție profilată pe medicină fizică, balneoclimatologie și recuperare medicală. Dotată cu aparate dintre cele mai moderne, secția dispune de sectoare pentru

tratamente electro-foto-termo și hi- droterapice. Inaugurarea noii secții a coincis cu un valoros schimb de experiență pe teme balneoclimato- logice și de recuperare medicală, la care au participat specialiști din întreaga țară.

de mai multe unități, între care un restaurant, o braserie, un magazin de articole electrice, o parfumerie, un magazin de artizanat, centre de desfacere a legumelor și fructelor, în curînd, complexul va avea și alte unități — librărie, farmacie, croitorie și un magazin alimentar cu autoservire.
TIMIȘ. Municipiul Timișoara a găzduit recent una din fazele finale ale concursului brigăzilor artistice de agitație din unitățile de comerț, cooperație și turism. Cele 15 colective de artiști amatori din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au adus munca și din acest vizionareneuitînd să veștejească, prin mijlocirea satirei și umorului, neajunsurile care mai dăinuie în unele unități comerciale și turistice.

pe scenă crîmpeie din preocupările lucrătorilor sector pentru buna apro- și servire a populației,
MEHEDINȚI. în noul cartier Cri- hala din municipiul Drobeta Turnu- Severin s-a dat în folosință un modern complex comercial cu o suprafață utilă de aproape 3 000 metri pătrați. Complexul dispune

VASLUI. Deși intrată de numai 6 luni în funcțiune, fabrica de conserve din orașul Huși, prima unitate de acest fel din județ, și-a realizat pînă în prezent toate prevederile de plan. Pînă la sfîrșitul anului se vor produce suplimentar 150 tone conserve de legume, 50 tone compoturi, 100 tone marmeladă. Calitatea produselor noii fabrici este apreciată nu numai in județul Vaslui, ci și în localitățile Iași, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Galați șl altele, unde au fost trimise importante cantități de conserve pentru aprovizionarea populației.
MUREȘ. întreprinderea de elec- trocentrale Mureș, „Republica" Reghin, I.R.A. Tg. Mureș și I.F.E.T. Mureș au bune rezultate economice. Față de sarcinile la zi, aceste colective consemnează peste prevederile de plan 345 milioane kWh energie electrică, 180 tone oțel brut, însemnate cantități de material lemnos, precum și alte produse.
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Comitetul juridic al Adunării Generale a adoptat

Proiectul de rezoluție privind 
crearea Comitetului special 

pentru Carta Națiunilor Unite 
și creșterea rolului O.N.U. in viața

internațională
document prezentat de România, Filipine 

și alte 26 de state
NAȚIUNILE UNITE 3 — Corespondentul nostru transmite : Co

mitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale a adoptat 
Comitetului special 
O.N.U. in viața in- 
Filipine și alte 26

prin consens proiectul de rezoluție vizind crearea 
pentru Carta Națiunilor Unite și creșterea rolului 
ternațională — document prezentat de 
de state membre ale organizației.Preambulul rezoluției subliniază că statele membre, examinind raportul Comitetului ad-hoc pentru Carta O.N.U. și punctul românesc intitulat „CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. ÎN MENȚINEREA ȘI CONSOLIDAREA PĂCII ȘI SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE, ÎN DEZVOLTAREA COOPERĂRII ÎNTRE TOATE NAȚIUNILE ȘI ÎN PROMOVAREA NORMELOR DREPTULUI INTERNAȚIONAL ÎN RELAȚIILE DINTRE STATE" și considerind că observațiile, propunerile și sugestiile prezentate Comitetului ad-hoc necesită o examinare mai aprofundată, hotărăsc reconvocarea comitetului sub numele de Comitetul special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației.Rezoluția adoptată fixează comitetului următoarele sarcini : să examineze în detaliu observațiile primite de la guverne cuprinzind sugestiile și propunerile privind Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației în viața politică și economică internațională ; să examineze orice alte propuneri concrete pe care guvernele ar putea să le prezinte în vederea creșterii capacității O.N.U. de a-și realiza scopul ; să enumere propunerile care au fost făcute în comitet, să identifice pe acelea care au suscitat interes special și să prioritate domeniilor asupra este posibilă realizarea unui general.Rezoluția prevede lărgirea rului membrilor comitetului și invită guvernele să continue prezentarea sau aducerea la zi a observațiilor și propunerilor lor. Secretarului general i se cere să întocmească un studiu în care să prezinte în mod analitic părerile exprimate de guverne în ce privește diferitele aspecte ale funcționării O.N.U., inclusiv cele privind in mod deosebit Carta și, de asemenea, să acorde comitetului tot sprijinul necesar.În încheierea rezoluției se cere Comitetului special să prezinte un raport asupra lucrărilor sale la următoarea sesiune a Adunării Generale.

★După adoptarea, prin consens, a acestui document, o serie de delegații au ținut șă-și precizeze pozițiile față de prevederile esențiâle ale rezoluției și să-și exprime satisfacția pentru modul constructiv în care s-au desfășurat negocierile asupra prevederilor documentului și pentru cooperarea de care au dat dovadă coautorii săi în ajungerea la un text final, cvasigeneral acceptabil.

România, Senegalului a de-

Direcțiile de dezvoltare

a economiei sovietice în dezbaterea

Sovietului Suprem

acorde cărora acordnumă-

Reprezentantulclarat că delegația țării sale s-a a- lăturat consensului, cu toate că ar fi preferat ca rezoluția înscrie în mod expres vizuirea Cartei" și să subînțelese.A urmat la cuvîntR.P. Chineze, care a subliniat că dezbaterile din Comitetul juridic au dovedit că majoritatea statelot membre ale organizației se pronunță în favoarea revizuirii Cartei O.N.U., a creșterii rolului acestei organizații în lume, pentru ca organizația să reflecte voința și aspirațiile țărilor mici și mijlocii, care au intrat în organizație cu mult după elaborarea Cartei. Numeroși delegați, a arătat vorbitorul, au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea Cartei, iar Comitetului special îi revine sarcina să analizeze aceste propuneri în sensul voinței majorității și în scopul asigurării continuării procesului îmbunătățirii Cartei și restabilirii egalității depline a statelor în rile internaționale.Reprezentantul S.U.A, a că s-a alăturat consensului spiritului de cooperare și tate dovedit de coautorii rezoluției în negocierea și elaborarea acesteia. A- rătînd că nici un stat membru nu se opune eforturilor de creștere a rolului O.N.U. în lume, vorbitorul a declarat că țara sa sprijină propunerile care vizează studierea problemelor legate de revizuirea Cartei.Reprezentantul Angliei a subliniat că negocierile îndelungate și delicate care au avut loc pentru rezoluției sînt o dovadă a dorinței coautorilor de începerea activităților cu o confruntare.Reprezentantul Franței autorilor rezoluției pentru lor de cooperare constructivă în întocmirea acestui document. Vorbitorul a salutat consensul realizat.Reprezentantul U.R.S.S. a arătat că sporirea rolului O.N.U. poate și trebuie realizată prin transpunerea în relațiile interstatale a prevederilor Cartei. în opinia Uniunii Sovietice, a arătat vorbitorul, Comitetul special ar trebui să-și îndrepte atenția spre măsuri eficiente pentru îmbunătățirea activității organizației și promovarea cooperării intre state, menținerea păcii și securității inter» naționale și creșterea rolului și autorității O.N.U. în viața politică lumii.

adoptată să cuvintele „re- nu fie numaireprezentantul

raportu-declarat datorită flexibili-

elaborarea concludentă a nu marca comitetuluia mulțumit spiritul

«

Dezbaterile din plenara Adunării Generale 

Orientul Apropiat a declarat că rezoluțiile 242 de Securitate soluționare a conflictului din zonă trebuie transpuse în viață pentru stingerea conflictului din zonă.A urmat la cuvînt ambasadorul Israelului, Chaim Herzog, care a declarat că guvernul țării sale este gata să înceapă negocieri imediate fără nici un fel de precondiții. Noi dorim pace și mergem spre pace în modul în care este fixat în rezoluțiile Consiliului de Securitate 242 și 338. In cadrul unor astfel de negocieri, toate părțile să fie libere să facă orice propuneri doresc. Vom negocia numai pe baza recunoașterii drepturilor suverane ale Israelului.A. S. Sharaf, ambasadorul Iordaniei, a declarat că Israelul trebuie să recunoască Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Vorbitorul a chemat la concertarea eforturilor pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictului.

asupra situației dinîn plenara Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra situației din Orientul Apropiat.Reprezentantul Kuweitului, Abdalla Yaccoub Bishara, a declarat că atît timp cît nu vor fi recunoscute drepturile legitime ale poporului palestinean la autodeterminare și independență și atît timp cît trupele israeliene vor continua să țină sub ocupație teritorii arabe, în Orientul Apropiat nu va fi pace.Ahmed Esmat Abdel Meguid, reprezentantul Egiptului, a criticat ho- tărîrea Israelului de a nu participa, luna viitoare, la dezbaterile de fond din Consiliul de Securitate asupra situației din zonă. De asemenea, el a reafirmat opinia guvernului egiptean potrivit căreia numai prin găsirea unei soluții politice a conflictului și prin rezolvarea problemei poporului palestinean va putea fi instaurată o pace justă și durabilă în Orientul Apropiat.Piero Vinci, reprezentantul Italiei,

înprincipiile înscrise și 338 ale Consiliului vizind modalitățile de

DUPĂ CONSILIUL PIEȚEI COMUNE

Reuniunea Consiliului Pieței comune, la care au participat șefii de stat sau de guvern ai celor nouă țări membre, s-a încheiat marți noaptea la Roma, la capătul unor dezbateri deosebit de agitate. „Dezastrul a fost evitat, conchide agenția France Pres- se, dar cu prețul unui compromis provizoriu, care nu contribuie cu nimic Ia soluționarea dificultăților profunde ce confruntă comunitatea (vest) europeană". \Intr-adevăr, „cei nouă" în fața unui larg evantai me, între care șomajul sînt cele mai acute. După cia premierul Italiei, Aldo Maro, președintele în exercițiu al consiliului, Piața comună traversează în prezent „cea mai îndelungată și mai profundă criză economică" de Ia constituirea sa, în urmă cu aproape două decenii. în țările Pieței comune există astăzi 5 milioane de șomeri — adică de două ori mai mult decît în momentul conferinței la nivel înalt a „celor nouă", ținută la Paris în decembrie anul trecut, care își propusese drept principal obiectiv „apărarea locurilor de muncă". S-a putut astfel constata că măsurile luate nu au dus la rezultatele scontate ; mai mult, la actuala reuniune — după cum relatează presa occidentală — nu s-a reușit să se Identifice soluții viabile acutelor probleme economice și financiare care confruntă economiile țărilor membre.Un alt dosar care a format obiectul controverselor l-a constituit politica agricolă comună. Realizarea unei înțelegeri în acest domeniu continuă să se lovească de două obstacole. Primul rezultă din concurența dintre principalii producători agricoli, așa cum o arată disputele dintre Franța

s-au găsit de proble- și inflația cun; apre-

și Italia in privința comerțului cu vin. Al doilea derivă -din refuzul R.F. Germania de a continua să finanțeze fondul agricol comun, pe ca- re-1 consideră prea costisitor. Politica agricolă comună constituie o cheie de boltă a relațiilor interco- munitare ; dereglările survenite in mecanismele ei au avut, întotdeauna, largi implicații politice.Nici in ceea ce privește proiectele de a transforma relațiile politice și economice dintre statele membre în perspectiva proiectatei „uniuni" politice, lucrurile n-au avansat ci tuși de puțin. Premierul Belgiei, Leo Tin- demans, însărcinat cu un an în urmă să prezinte un document în acest sens, a primit, în cadrul consultărilor, răspunsuri atit de discordante incit el n-a putut aduce la Roma decît o schiță de raport pe care a prezentat-o verbal și care a fost a- preciată ca „tot atit de proiectele inițiale".Dar cele mai aprinse s-au iscat în legătură cu rea Marii Britanii la viitoarea conferință asupra cooperării și dezvoltării economice internaționale, programată să aibă loc la Paris, la 15 decembrie. După cum se știe, guvernul de la Londra, pornind de la considerentul că Anglia va extrage din Marea Nordului 90 la sută din petrolul Europei occidentale și va produce 45 Ia sută din totalul energiei Pieței comune, a susținut, încă înainte de actuala reuniune, că dorește să fie reprezentat independent, spre a-și promova propriile interese. După cum a precizat ministrul de externe britanic, James Callaghan, „avem în vedere că silit probleme in legătură cu care ne vom prezenta mai bine noi înșine". Cererea Londrei a în-

vagă ca șicontroverse reprezenta-

Proclamarea Republicii Populare
Democratice Laos

—

DE PRETUTINDENI

„Productivitate, eficiență, economii".,. Această formulă a constituit un laitmotiv al cuvintărilor rostite la sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a analizat proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale a Uniunii Sovietice și bugetul de stat pe anul 1976, primul an al celui de-al zecelea cincinal.Prezentînd raportul cu privire la planul de dezvoltare, Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a evidențiat realizările obținute de oamenii muncii sovietici în acest an. Potrivit estimărilor, venitul național al U.R.S.S. va însuma 326 miliarde ruble, înregistrînd un spor de 14 miliarde ; producția industrială a crescut cu 7,5 la sută în comparație cu anul trecut (față de 6.7 la sută planificat) ; productivitatea muncii a sporit cu 5,9 la sută, asigurind în proporție de 4/5 volumul creșterii producției. Sarcinile pentru anul viitor prevăd ca ponderea productivității muncii în sporul anual al venitului național

să fie de 86 la sută. Volumul producției industriale pe anul 1976 urmează să crească cu 4.3 la sută, dintre care grupa „A" cu 4,9 la sută, iar grupa „B“ cu 2,7 la sută. „Ritmul relativ scăzut de creștere în grupa „B“ — a precizat vorbitorul — se datorește insuficienței de materii prime agricole din recolta anului 1975, consecință a condițiilor climaterice nefavorabile, precum și in ce privește a noilor capa-răminerii darea în cități".Cîteva pentru perspectivele „ a economiei sovietice. în 1976 se vor produce 1 095 miliarde kWh e- nergie electrică, 520 milioane tone țiței și gaze condensate, 715 milioane tone de cărbune, 147 milioane tone de oțel. Un accent deosebit urmează să fie pus pe accelerarea introducerii in circuitul economic a realizărilor tehnico-științifice.

în urmă exploatarecifre sînt semnificative de dezvoltare

Laurentlu DUȚA
Moscova

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. BulgariaSOFIA 3. — Corespondentul A- gerpres transmite : La 3 decembrie au început la Sofia lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Adunării Populare a R. P. Bulgaria. La lucrări iau parte Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, alți conducători de partid și de stat.Pe ordinea de zi a sesiunii figurează, printre altele, adoptarea planului unic de dezvoltare social-eco- nomică a Bulgariei și bugetul de stat pe anul 1976.

Protocoale de 
colaborare 
economicăSOFIA 3 — Corespondentul Agerpres transmite : loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Toncio Ciakîrov, ministrul construcțiilor de mașini și metalurgiei, Iordan Mladenov, ministrul . e- lectronicii și electrotehnicii, și Stamen Stamenov, ministrul resurselor minerale, au semnat protocoale de colaborare bilaterală între ministerele de resort din România și Bulgaria, în vederea transpunerii în viață a sarcinilor trasate de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, protocoalele prevăd extinderea cooperării în domeniile mașinilor unelte, echipamentelor pentru industria navală, mijloacelor de transport auto, electronicii și electrotehnicii. A fost semnat, de asemenea, protocolul care a- probă studiul preliminar pentru construirea în comun a întreprinderii constructoare de mașini.

★în cursul zilei de miercuri, Ioan A- Vraîn a avut o întrevedere cu Gancio Krăstev, ministrul agriculturii și industriei alimentare.BUDAPESTA 3. — Corespondentul nostru transmite : Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior al Republicii Socialiste România, și Karoly Molnar, prim- adjunct al ministrului comerțului interior al R. P. Ungare, au semnat, la Budapesta, protocolul privind schimbul de sortimente de bunuri de larg consum pentru anul 1976 între cele două ministere. Volumul convenit al schimburilor este cu 23 la sută mâi mare decît în anul 1975 și prezintă o dublare față de anul 1973.
Naționalizări in PortugaliaLISABONA 3 (Agerpres). — Un comunicat oficial publicat la Lisabona informează că guvernul a hotărît să naționalizeze marea majoritate a posturilor de radio și televiziune din țară. Același decret guvernamental a anunțat naționalizarea a șapte companii de transport fluvial, adoptarea unor măsuri mai severe in domeniul legislației fiscale.

timpinat opoziția partenerilor săi, care au ținut ca C.E.E. să aibă un reprezentant unic la conferința de la Paris. Discuțiile pe această temă, relevă observatorii de presă, au fost foarte aprinse. La un moment dat, lucrurile — după cum au relatat a- gențiile de presă — păreau aproape de „ruptură". în cele din urmă s-a ajuns la un compromis, în sensul ca, la viitoarea conferință, C.E.E. să fie reprezentată printr-o delegație formată din președintele in exercițiu al Consiliului ministerial și președintele Comisiei Pieței comune. Delegații C.E.E. vor fi asistați la lucrările celor patru comisii ale conferinței de reprezentanții fiecărui stat membru, cei ai Marii Britanii și Luxemburgului avind dreptul de a-și expune punctele lor de vedere.La încheierea reuniunii, premierul britanic, H. Wilson, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că „a renunțat la reprezentarea nemijlocită, deoarece acordul reprezintă un compromis Marii Britanii dreptul de zenta punctul de vedere la ta de Ia Paris". La rîndul nistrul de externe J. Callaghan a precizat că „in capitala Franței, Anglia dorește să spună ceva in plus de indată ce interesele sale depășesc sfera celor ale C.E.E.". Aceste declarații au determinat pe comentatorul agenției France Presse să afirme că „subtilitățile deciziei nu schimbă cu nimic realitatea : Marea Britanie va vorbi laReuniunea strat, o dată profunzimea cină Piața comună.

intervenit ce oferă a-și pre- Conferin- său, mi-

Paris în engleză". ' de la Roma a demon- în plus, diversitatea și contradicțiilor care ma-
Gh. CERCELESCU

i

VIENTIANE 3 (Agerpres). — Congresul național al reprezentanților poporului din Laos a hotărit in unanimitate abolirea monarhiei în țară și proclamarea Republici; Populare Democratice Laos — a anunțat, miercuri, postul național de radio din Vientiane, reluat de agențiile internaționale de presă.Congresul național, reunind reprezentanți ai tuturor districtelor și comunităților din Laos, și-a desfășurat lucrările la Vientiane în perioada 1—2 decembrie a.c., convocat din inițiativa Comitetului Central al Frontului Patriotic Laoțian. în conformitate cu dorința poporului exprimată cu prilejul demonstrațiilor și mitingurilor care au avut loc în ultimele zile pe cuprinsul întregii țări, la care au participat mii de persoane.

Congresul a acceptat abdicarea regelui Savang Vatthana. Totodată, acest forum popular a confirmat ho- tărîrea privind dizolvarea Consiliului Politic Național de Coaliție și a Guvernului Provizoriu de Unitate Națională, care au renunțat la prerogativele lor, in legătură cu apropiata creare a unor noi organe ale puterii populare în Laos.Potrivit postului de radio citat, Congresul național a aprobat o serie de rezoluții cu privire la desemnarea unui președinte al noii republici, a unui guvern însărcinat cu rezolvarea problemelor curente și a altor organe. Alte rezoluții se referă la aprobarea unui nou imn national, drapelul național și la limba oficială în Laos.

• UN VAS CU NUME 
SIMBOLIC: „REUNIFI- 
CAREA". Pentru prima oară după mulți ani, un pachebot vietnamez, avînd la bord un echipaj de 132 persoane și circa 650 pasageri, s-a deplasat pe ruta Haifong — Saigon. în chip semnificativ, vasului, ce a redeschis legătura maritimă existentă de secole între cele două mari ora- șe-port, i-a fost atribuit numele „Reunificarea", ca o expresie a năzuinței poporului din Nord și din Sud de a trăi într-o patrie reîntregită. Nava va efectua trei curse pe săptămână, urmînd ca în curînd alte două vase să intre în funcțiune pe acest traseu.

Convorbirile chino-americanePEKIN 3 (Agerpres). — La Pekin au continuat, miercuri, dintre Den Consiliului convorbirileSiao-pin, vicepremier al de Stat al R.P. Chineze,
și președintele Statelor Unite, Gerald Ford, care se află în vizită în R.P. Chineză — relatează agenția China Nouă.

agențiile de presă transmit
Constituirea „NAMUCAR". Costa Rica, Cuba, Jamaica, Mexic, Nicaragua și Venezuela au semnat documentul de constituire a Societății navale de transporturi comerciale din zona caraibiană („NAMUCAR").în actul de constituire a '„NAMUCAR" se precizează că societatea a fost înființată pentru a favoriza dezvoltarea economică și socială a statelor din regiune, pentru posibilitățile de schimburi comerciale și a favoriza legăturile dintre țările din zonă în domeniul transportului comercial.

Kuweitul a anunțat că dorește să preia complet controlul asupra industriei sale petroliere.

a înlesni
Recensămîntul populației 

și fondului locativ a început Ia 2 decembrie în Bulgaria. Actualul recensămînt este al 13-lea în istoria Bulgariei după eliberarea de sub jugul otoman in anul 1878 și al lea de la instaurarea puterii lare. patru - popu-
0 manifestație de pro

test, la care au participat aproximativ 100 000 de persoane, a avut Ioc la Paris. Participanții au protestat împotriva proiectelor de lege cu privire la pensionare și s-au pronunțat pentru apărarea drepturilor de securitate socială. La această acțiune, organizată la apelul confederațiilor sindicale C.G.T. și C.F.D.T., au participat lucrătorii din transporturile feroviare și aeriene, din serviciile poștale. tipografii și alte categorii de oameni ai muncii.țț 4
Camera Reprezentanților a 

S.U.A. * aPro'3at> cu 213 voturi pentru și 203 contra, proiectul de lege ce cuprinde propunerea președintelui Gerald Ford de a se acorda o- rașului New York, care are de făcut față unei situații financiare dificile. credite din bugetul federal in valoare de 2.3 miliarde dolari. Proiectul de lege urmează aprobării Senatului, în mînii viitoare. să fie supus cursul săptă-semnat acor-In Kuweita fostdul prin care „British Petroleum", și compania americană „Gulf Oii" predau participarea lor comună de 40 la sută din acțiunile firmei „Kuweit Oii Company" guvernului kuweitian, în schimbul unei indemnizații de 50.5 milioane dolari.. Acordul prevede livrarea pe termen lung, contra cost, a unor cantități de petrol kuweitian celor două companii străine. încheiat după pite va luni de negocieri, acordul este retroactiv, în aplicarea sa urmînd să fie luată în considerare data de 5 martie a.c., ziua în care
Plenara C.C. al P.P.R.M.ULAN BATOR 3 (Agerpres). — La Ulan Bator a avut loc plenara C.C. al P.P.R.M. Plenara a dezbătut planul de dezvoltare a economiei naționale și bugetul de stat al R. P. Mongole pe anul 1976.Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., a rostit o amplă cuvîntare.Plenara a hotărît să convoace cel de-al XVII-leă Congres ordinar al partidului la 14 iunie 1976.
Ședința guvernului libanezBEIRUT 3 (Agerpres). — Guvernul libanez s-a reunit, miercuri, sub președinția șefului statului, Suleiman Frangieh, pentru a lua o hotărîre în legătură cu atacul aviației israeliene din ziua precedentă și pentru a dezbate în continuare situația din Liban.Primul ministru Rashid Karame, condamnînd acțiunea israeliană, a subliniat proporțiile deosebite aie raidului, la care au participat 30 de avioane israeliene și care a provocat un număr de victime mult mai mare decit toate incursiunile anterioare ale forțelor aeriene israeliene pe teritoriul libanez.în altă ordine de idei, Rashid Karame a declarat că, in pofida unor schimburi de focuri răzlețe și a altor incidente, situația securității din Liban s-a îmbunătățit. în ceea ce privește măsurile de reorganizare politică structurală menite să înlăture cauzele tulburărilor din anul acesta din Liban, el a spus . că la ședința de miercuri s-au înregistrat progrese în ceea ce privește consensul asupra lărgirii guvernului, pentru a permite o reprezentare mai echilibrată a diverselor grupări politice.NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Guvernele Libanului și Egiptului au cerut în mod oficial, miercuri, convocarea Consiliului de Securitate al O.N.U. în legătură cu atacul efectuat în ziua precedentă de 30 avioane israeliene împotriva teritoriului libanez.

Prețurile celor mai mari 
ziare elvețiene vor fi ma-i°rate cu începere din ianuarie 1976 — a anunțat, la Berna, Secretariatul central al Uniunii editorilor de ziare din Elveția. Astfel, un abonament anual la un cotidian de mare tiraj se va ridica, în medie, la 102,25 franci, ceea ce reprezintă o creștere de 9,5 la sută în comparație cu anul 1975.

Guvernul danez a decis să ceară Conferinței asupra dreptului mării,'ce se va reuni din nou în primăvara anului 1976, la New York, a- doptarea unor măsuri de protejare a stocurilor de creveți din zona Groenlandei. Consiliul provincial al Groenlandei, se arată într-o declarație dată publicității la Copenhaga, sprijină pe deplin ideea proclamării in jurul insulei (care este administrată de Danemarca) a unei zone economice de 200 de mile. O asemenea măsură, se subliniază, ar putea fi luată în considerare dacă cererea guvernului nu va fi soluționată pozitiv la viitoarea conferință.
0 navă de patrulare is

landeza a taiat marU năvoadele unui trauler britanic surprins în zona națională de pescuit islandeză, a cărei limită a fost extinsă, după cum se

Din norii de fum 
sloboziți de focul a- 
prins intr-o uriașă 
groapă săpată în solul 
deșertului Nazca s-a 
ridicat încet, desprin- 
zindu-se de pămint, o 
navă in formă de te- 
traedru — ciudat aero
stat cu bizare desene 
in portocaliu, roșu și 
albastru, pe fond alb... 
Sute de persoane — 
arheologi, istorici, scri
itori, ziariști și turiști 
— au fost de față la de
colarea lui „Condor-1“, 
pornit, 
zilei de 28 noiembrie, 
intr-un 
de trei 
ilustra 
ipoteză,

in dimineața

zbor pregătit 
ani pentru a 
o îndrăzneață 

„ formulată de 
directorul Societății in
ternaționale a explo
ratorilor din S.U.A., 
Michael de Backey, pe 
baza unor îndelungate 
cercetări și studii, in 
sensul că indienii pre- 
incași, ce au populat 
pampa din Nazca, prac
ticau, cu cîteva mile
nii în urmă, zboruri 
cu aerostate.

Originea acestei ipo
teze constă in celebre
le desene sau „linii" 
de pe platoul Nazca, 
inclusiv o pasăre uria
șă, cu ' 
metri, 
rie de 
ce cu 
te. care, atit prin di
mensiunile lor uriașe, 
cit și prin 
tehnică 
constituie 
cele mai 
mărturii ale civilizații-

pliscul de 300 de 
precum si o se- 
figuri geometri- 
si metrii perfec-

execuția lor 
desăvîrșită, 
unele din 
enigmatice

știe, la 200 mile. Incidentul este primul survenit după decizia guvernului de la Londra de a trimite nave militare in ajutorul flotei de pescadoare. Ministerul de Externe vest-german a anunțat că R.F. Germania este dispusă să medieze intre Islanda și Marea Britanie în vederea soluționării diferendului dintre aceste două țări.
Prima linie aeriană co

mercială între Luanda Ș* Brazzaville a fost inaugurată marți. Linia, pe care vor fi efectuate cîte două curse săptămînal, va fi exploatată în comun de compania aeriană angole- ză „T.A.G." și de compania congoleză „Lina-Congo“.
La Geneva a avut loc 0 noufi întîlnire între delegațiile sovietică și americană care participă la tratativele bilaterale privind limitarea armamentelor strategice ofensive.
Furtuna violentă care abătut în cursul nopții de luni marți asupra Marii Britanii și a naiului Minecii s-a soldat cu moartearea navigației pe o zonă întinsă. Vîn- tul, trevorizat ciocnirea a două nave. Pe dealtă parte, nava olandeză „Proton" a fost nevoită să lanseze semnale S.O.S., ca urmare a pătrunderii apei la bord.

s-aspre Ca-a doi pescari și cu dezorganiza-care a atins o viteză cuprinsă în-100 și 165 kilometri pe oră, a fa-

MARGINALII

lor preincașe. Liniile 
drepte și simetriile 
fără cusur ale desene
lor nu se puteau exe
cuta — afirmă unii 
cercetători — decit 
prin fixarea traseelor 
și a reperelor... de la 
înălțime și de altfel a- 
ceste desene au fost 
descoperite, în dece
niul al treilea al seco
lului nostru, din avion. 
Unii arheologi au lan
sat teza după care spa
țiile perfecte trasate 
au configurat piste de 
aterizare pentru nave 
extraterestre. Indife
rent de explicațiile 
date desenelor, condu
cătorii Societății inter
naționale a explorato
rilor au emis teoria — 
după ei foarte demon
strabilă — potrivit că
reia contururile aces
tora au fost stabilite 
prin aerostate con
struite de băștinași. 
Vestigiile civilizației 
din Nazca demonstrea
ză că vechile populații 
din această zonă aveau 
cunoștințe avansate de 
matematici (inclusiv in 
domeniul logaritmilor), 
au dezvoltat o indus
trie textilă care ajun- 

' sese la o perfecțiune 
unanim recunoscută azi 
de specialiști, elabo- 
rind, totodată. îndrăz
nețe teorii pentru vre
mea aceea in materie 
de topografie. Impulsul 
hotărîtor pentru recon
stituirea zborurilor din 
Nazca l-a dat desco
perirea unor documen
te, printre care și cel 
al misionarului iezuit

Bartolome Gusmao, 
care, ajungind in se
colul al XVI-lea din 
Brazilia pe teritoriul 
Perului de astăzi, afir
mă că ar fi văzut „a- 
borigeni care se ridi
cau spre cer cu bărci 
zburătoare", constru
ind chiar, după mode
lul acestora, un aero
stat de tipul celor vă
zute, cu care a. făcut o 
demonstrație la curtea 
portugheză, in fața re
gelui Joao al V-lea...

Pornind de la aceste 
precedente, „Condor-1" 
a fost construit din țe
sături utilizate in urmă 
cu peste două mii de 
ani, folosindu-se pen
tru decolare aerul cald. 
Si, spre satisfacția ex
perimentatorilor. ciu
data navă, pilotată de 
englezul Julian Knott, 
care deține recordul 
mondial la înălțime cu 
aerostatele, s-a ridicat 
— cu ajutorul tehnicii 
de acum două mile
nii ! — deasupra pam- 
pei din Nazca, zborul 
său durînd 14 minute.

Dincolo de argumen
tele furnizate in acest 
fel celor care susțin 
ipoteza efectuării unor 
zboruri la mari înăl
țimi cu milenii in 
urmă, reușita expe
rienței atrage atenția 
lumii asupra, unei stră
lucite culturi și civili
zații preincașe. ale că
rei taine sint încă de
parte de a fi fost dez
văluite.

Eugen POPLima

,.<i-

Spitalul „Albert Schweitzer" 
își închide porțile

Din anul 1913 funcționează la 
Lambarene (în prezent Republica 
Gabon) un spital care și-a cucerit 
o faimă mondială. El a fost construit 
și amenajat acolo de reputatul uma
nist, filozof și medic francez Albert 
Schweitzer, zidit cu mîinile sale 
și cu sprijinul populației localnice. 
Spitalul a avut un rol important in 
studierea și combaterea bolilor care 
— ca urmare a stării de subdezvol
tare provocate și menținute in a- 
ceste regiuni ale Africii ecuatoriale 
de colonialism — fac ravagii in rin- 
durile 
nulul 
Acum 
dicale 
înceta

populației : lepra, boala som- 
și alte maladii epidemice, 
s-a anunțat că serviciile me- 
ale celebrului spital își vor 
activitatea cu începere de la

1 ianuarie 1976 din... lipsă de fon
duri. Guvernul gabonez și-a dat 
contribuția pe măsura posibilităților 
sale, dar cheltuielile n-au putut fi 
acoperite și apelurile lansate de 
fundația respectivă n-au găsit ecoul 
așteptat. Astfel, in timp ce sute de 
miliarde de dolari se cheltuiesc pen
tru perfecționarea armelor de exter
minare, spitalul de la Lambardne 
este nevoit să-și închidă porțile. 
Faptul apare cu atit mai cinic cu cit 
Albert Schweitzer, laureat al Pre
miului Nobel pentru pace, a lansat, 
din inima Africii, cu puțin timp 
înainte de moarte, un vibrant apel 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
nucleare.

• CERCETĂRILE SO
VIETICE ÎN ANTARCTI
CA. Zilele trecute s-au împlinit două decenii de la realizarea primei expediții sovietice in Antarctica. în cei 20 de ani, în Antarctica și-au desfășurat activitatea circa 3 500 oameni de știință și specialiști sovietici, iar traseele convoaielor trimise în adîncul celui de-al șaselea continent au însumat peste 80 000 kilometri. în prezent, în Antarctica funcționează șase observatoare și stații sovietice, dispuse într-o vastă regiune, dc la strâmtoarea Drake pină în Țara Wilkes.

• CENTRALELE NU
CLEARE Șl TERMOFICA- 
REA. Ministrul vest-german -l cercetării științifice, Hans Matti' hoefer, a apreciat că R.F.G. ar putea economisi anual 20 miliarde mărci prin reducerea importurilor de petrol, dacă ar fi utilizată integral căldura reziduală produsă de centralele nucleare. Ministrul federal a precizat că cea mai dificilă problemă rezolvat acestei resurse energetice o reprezintă crearea unor rețele de termoficare. Experții au calculat că încălzirea tuturor orașelor vest-germane care au o populație de peste 40 000 de locuitori cu ajutorul unei asemenea surse de energie ar necesita investiții totalizind 200 miliarde mărci, ce ar putea fi eșalonate pe o perioadă de 40 ani. Primele proiecte prevăd termoficarea marilor aglomerări urbane din regiunile de la Oberhausen, din zona vestică a bazinului Ruhr și Bonn — Koln.

depentru valorificarea

• RECLAMĂ TEMPE
RATĂ. Nouă întreprinderi occidentale care produc alimente destinate copiilor mici au anunțat că vor renunța, în viitor, la reclamele pentru produsele lor care afirmau că acestea ar fi mai indicate pentru nou-năs- cuți decît laptele matern. „Codul de bună conduită comercială" adoptat de cele nouă societăți — între care se numără și cunoscuta firmă elvețiană „Nestle" — prevede ca etichetele produselor pentru sugari să menționeze în viitor că alăptarea naturală a nou-născuților este totuși mai recomandabilă decit produsele respective.

• SEMNALIZATOR TE
LEFONIC PORTATIV. Cu ajutorul unui receptor de buzunar, care cintărește numai 250 de grame, abonații serviciilor de poștă și telecomunicații ceze rind dacă Prin cod, semnal sonor care il avertizează pe abonat că este chemat la telefon. Acestuia nu-i rămîne altceva de făcut decît să se îndrepte spre o cabină telefonică și să formeze numărul său de acasă pentru a afla conținutul mesajului. în prezent, cinci e- mițătoare de doi kilowați, cu o rază de acțiune de 70 km, servesc drept releu între rețeaua telefonică și receptor. Se prevede ca pînă în 1979 întreg teritoriul Franței să fie acoperit de asemenea relee.

fran- vor putea percepe în cu- apelurile telefonice chiar nu se află la domiciliu, formarea unui număr de receptorul va emite un

• FLACĂRA DIN 
OLIMP, PRIN SATELIT. Deși construcțiile din Montreal în vederea Jocurilor Olimpice care vor începe la 17 iunie 1976 sînt departe de a fi terminate, programul festivității de deschidere este deja definitivat. El a suferit însă cîteva modificări, ce au fost aduse la cunoștința presei. în primul rînd, ceremonia deschiderii va dura numai două ore, față de trei la edițiile precedente. în al doilea rînd, de data aceasta va lipsi atletul care să aducă flacăra din Olimp, purtată de numeroși alți atleți pină la punctul terminus, căci aprinderea făcliei se va produce pe cale electronică. La semnalul emis de pe Olimp și retransmis de un satelit artificial al Pămîn- tului, făclia de la Montreal se va aprinde automat. Abia după aceea primarul Miinchenului va preda primarului orașului canadian steagul Olimpiadei.

• INVAZIA PITIGOI- 
LOR. Anul acesta, recolta de măsline, principala cultură a Tunisiei, promite a fi foarte bogată. Cu condiția însă de a fi apărată de... pițigoii veniți la iernat din țările nordice și care au inundat pur și simplu plantațiile de măslini. Numai în zona Testura, din sud-vestul Tunisului, numărul lor este a- preciat la peste 8 000 000. Pentru salvarea recoltei a fost creat un comitet național. Se intenționează folosirea avioanelor prevăzute cu puternice megafoane care să reproducă țipetele de a- larmă ale păsărilor, în speranța de a le îndepărta.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Plata Șcinteil. Tel. 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi și Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import presă, București, Calea Grlvljel nr. 64—66 P.O.B. — 3001, telex l 11 683 sau 11 226. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 60 360 V


