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Ședința comună 

a consiliilor 

oamenilor 

muncii
de naționalitate 

maghiară 

și germană— 3 decembrie 1975 —
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit, în ziua de 4 decembrie, cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.Cu acest prilej, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo au

procedat la un schimb de păreri privind preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Spania, precum și în legătură cu unele aspecte ale situației internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești.în timpul convorbirilor s-a relevat hotărîrea comună de a dezvolta

relațiile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, In folosul celor două partide și popoare, în interesul cauzei păcii, democrației și socialismului.Convorbirile s-au desfășurat ln- tr-o atmosferă de caldă cordialitate șl prietenie.
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorul delegației guvernamentale gaboneze

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae < Ceaușescu

Dragi tovarăși,Am tinut să particip și la această reuniune comună a Consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană nu pentru că ar fi probleme deosebite de discutat, ci pentru că sîntem la încheierea actualului cincinal și aproape de începerea noului plan cincinal; am considerat că e bine să ascult și să cunosc direct felul în care gîndesc și oamenii muncii de naționalitate maghiară și germană cu privire la ceea ce am realizat și la ceea ce trebuie să facem — deși, din numeroasele contacte nemijlocite cu oamenii muncii în diferite județe, știu că felul de a gîndi și de a acționa al populației de naționalitate maghiară și germană este întru totul același ca al populației românești, ca al întregului nostru popor.Am ascultat informările prezentate aici, sintezele privind discuțiile purtate în ambele consilii, precum și cuvîntul cîtorva tovarăși în această reuniune comună. Am reținut cu multă satisfacție ceea ce s-a spus despre activitatea desfășurată în toate domeniile de oamenii muncii de naționalitate maghiară și germană pentru înfăptuirea în practică a programului elaborat de Congresul al X-lea, despre contribuția lor la realizarea cu succes a cincinalului, despre rezultatele obținute în activitatea cultural-artistică, educativă ce se încadrează, de altfel, în dezvoltarea generală a societății noastre socialiste.Este normal ca problemele discutate azi să fie, în linii generale, aceleași care preocupă pe toți oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, întregul popor. Acestea sînt probleme legata de felul cum s-a acționat, precum și de contribuția adusă de fiecare, la locul său de muncă, pentru dezvoltarea într-un ritm tot mai înalt a întregii noastre societăți. Discuțiile de azi nu au făcut decît să confirme încă o dată că problema națională nu reprezintă decît o parte a revoluției proletare, a construcției socialiste și comuniste, a făuririi vieții noi în care fiecare dm, fiecare cetățean, indiferent de naționalitate, să se poată bucura din plin de cuceririle civilizației, să poată participa activ la făurirea conștientă a propriului său viitor.Nu am de gînd să mă ocup astăzi din nou, pe larg, de problema națională. în Programul adoptat de Congresul al XI-lea sînt înfățișate politica și orientarea generală a partidului nostru în această problemă. Realitatea demonstrează pregnant justețea politicii marxist- leninîste a partidului nostru care, în opera de făurire a societății socialiste, pornește de la legitățile și adevărurile universal-valabile și de la realitățile sociale, naționale, istorice din țara noastră, aplicînd principiile generale la condițiile concrete din România. Tocmai pe această bază au putut 

fi obținute marile realizări în făurirea societății socialiste, în dezvoltarea generală a patriei noastre, în trecerea la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Realitățile, viața demonstrează, totodată, cu putere, justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru în problema națională, care, după cum am menționat, nu constituie decît o parte a politicii generale, a revoluției și construcției socialiste. Această problemă nu poate și nu trebuie privită ca ceva aparte de politica generală, revoluționară a partidului ; dacă am încerca să o tratăm în afara politicii noastre generale, am înceta să mai fim revoluționari, marxiști, am aluneca pe poziții naționaliste, care nu ar putea decît să dăuneze grav întregii noastre activități. Am înregistrat cu multă satisfacție că în discuțiile de astăzi toți vorbitorii au privit problemele naționalităților germană și maghiară în contextul preocupărilor generale ale făuririi socialismului, ale ridicării bunăstării întregului nostru popor. A- ceasta < îmi produce o deosebită bucurie, deoarece demonstrează cu putere creșterea conștiinței revoluționare și înțelegerea profundă* a conținutului marxist-leninist al întregii noastre politici, precum și a ceea ce avem de făcut în viitor. Aceasta ne dă garanția că, într-a- devăr, și în perioada următoare, în abordarea problemei naționale vom merge pe un drum just — acela al realizării deplinei unități între toți cetățenii patriei noastre în lupta pentru realizarea obiectivelor fundamentale ale făuririi socialismului și comunismului în Rotnânia. (Aplauze puternice).Am mai spus și în alte împrejurări, repet și acum, aici, că socialismul și comunismul nu pot fi •făurite pe naționalități ; nu este un socialism românesc, unul maghiar, altul german, bulgar, francez sau mai știu eu cum. Socialismul, în esența sa fundamentală, este unul ; comunismul, în esența sa fundamentală, este unul. Noua orîndui- re presupune lichidarea exploatării și asupririi, a inegalităților sociale și naționale, deplina egalitate în drepturi între toți cetățenii unei țări, între toți oamenii muncii,, indiferent de naționalitate. Nu- țnai realizînd aceste principii fundamentale de egalitate și dreptate socială, creînd condiții ca oamenii muncii să se poată bucura deplin de cuceririle civilizației contemporane, de bunurile materiale și spirituale create de societate, a- sigurînd participarea lor activă la conducerea tuturor domeniilor de activitate, a întregii țări — numai astfel înfăptuim socialismul și comunismul. Acesta nu poate fi în e- sență decît unul, indiferent de condițiile naționale, sociale, istorice în care se făurește. Dacă vom porni de la aceste principii, vom fi întotdeauna revoluționari, vom soluționa just orice probleme, inclusiv problema națională ! (Aplauze puternice).

Nu am de gînd să fac acum un bilanț al realizării cincinalului. Vom avea în curind plenara Comitetului Central și Sesiunea Marii Adunări Naționale, în care vom analiza unele aspecte ale muncii desfășurate, realizările do- bîndite și vom adopta planul pentru anul viitor. La Congresul consiliilor populare — care va avea loc la începutul anului viitor — vom face o analiză amplă atît a felului cum am lucrat în cincinalul care se încheie peste cîteva săptămîni, cît și a ceea ce avem de făcut, în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, în cincinalul următor. Țin totuși să menționez că am realizat cu succes cincinalul înainte de termen, cu toate greutățile pe care le-am întâmpinat în unele domenii, mai cu seamă din cauza condițiilor climatice din acest an și din alți ani ai cincinalului. Anul acesta a trebuit să luptăm cu apele, apoi cu seceta, iar recent cu viscolul și zăpada. Desigur, toate acestea au influențat într-o anumită măsură rezultatele obținute — care puteau fi și mai bune — dar nu au putut diminua mult roadele muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. întregul nostru popor a știut, într-o deplină unitate, sub conducerea partidului nostru comunist, să în- frîngă greutățile și să înfăptuiască cu succes prevederile planului cincinal 1971 — 1975. (Aplauze puternice).Ne putem mîndri, fără nici o îndoială, cu ceea ce am realizat. Știm însă că mai sînt multe lipsuri, că mai avem multe de făcut pentru a obține ridicarea țării noastre la un nivel de dezvoltare care să permită realizarea deplină în viață a principiilor echității socialiste. Nu este suficient că am lichidat clasele exploatatoare, că am înfăpțuit din punct de vedere politic o orînduire nouă, socialistă, că am dezvoltat puternic economia în cei 30 de ani de construcție socialistă. Nu putem încă spune că dispunem de tot ceea ce este necesar pentru aplicarea în viață a principiilor socialiste. Ceea ce am realizât constituie, desigur, succese uriașe ; dar pentru a putea satisface din plin necesitățile tuturor oamenilor muncii mai ,a- vem încă multe de făcut. Avem încă un venit național pe locuitor redus față de țările dezvoltate economic și de aceea trebuie să înțelegem cu toții necesitatea de a continua lupta intensă, munca hotărîtă pentru atingerea o- biectivelor stabilite de Congresul al XI-lea care ne vor permite să înfăptuim în viață, așa cum gîn- dim noi, principiile socialiste.Așa cum am mai arătat și altă dată, am putea spune că aplicăm în viață aceste principii împărțind echitabil, în raport de cantitatea și calitatea muncii, ceea ce avem. Dar aceasta este numai o latură — foarte importantă, desigur — a 

echității. Pentru că, dacă vom avea numai o pîine de împărțit, e greu să ne săturăm din aceasta cu toții. Minuni nu se pot face ! Subliniez aceasta pentru a înțelege că o serie de greutăți și lipsuri pe care le avem în satisfacerea necesităților materiale și spirituale sînt legate de nivelul dezvoltării generale a țării. Numai în măsura în care toți vom înțelege că trebuie să ne încordăm eforturile vom soluționa aceste probleme. Soluționarea acestor probleme nu se poate face decît într-o singură limbă : a muncii, a unității, a luptei sub conducerea partidului nostru comunist, pentru înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea. (Aplauze puternice).Am aici o bogată documentare privitor la felul cum s-au dezvoltat județele țării, printre care și județele locuite de naționalitățile conlocuitoare. Nu vreau să folosesc aceste date ; dumneavoastră cunoașteți bine ceea ce am realizat. Cunoașteți mai cu seamă preocupările și rezultatele din acest cincinal, dezvoltarea puternică a tuturor județelor și îndeosebi a județelor rămase mai în urmă înainte de reorganizarea administra- tiv-teritorială a țării. Aceasta e valabil și pentru județele locuite numai de români și pentru cele locuite de români și maghiari sau de români și germani. Am avut numeroase județe rămase în urmă, dar am realizat mult în acești ani în dezvoltarea lor economico-so- cială. Am stabilit, pe baza hotărîrilor Congresului al XI-lea, ca în cincinalul următor să asigurăm o schimbare fundamentală — aș putea spune revoluționară — în amplasarea forțelor de producție. Cunoașteți ce va însemna aceasta pentru fiecare județ ; s-au discutat aceste probleme, s-au întocmit programele, s-au stabilit platformele de dezvoltare industrială. Toate acestea deschid perspectiva ca în 1980 să avem o nouă structură economico-socială a țării, o nouă geografie economică, politică și socială, să obținem o dezvoltare puternică a forțelor de producție în toate județele țării, o creștere a clasei muncitoare — forța socială care are menirea principală de a asigura înaintarea întregului popor, sub conducerea comuniștilor, spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre societatea comunistă. (Aplauze puternice).Ceea ce am înfăptuit pînă acum e o garanție că vom realiza programul stabilit de Congresul al XI-lea. Nu va fi ușor, desigur. Mă gîndesc la cei din Bistrița, la cei din Sălaj, din Botoșani, din Vaslui, care trebuie să obțină o creștere a producției de aproape 5 ori. Există un număr important de județe care trebuie să facă eforturi foarte mari. Este de înțeles că în abordarea problemelor dezvoltării în cincinalul viitor trebuie să pornim de la necesitatea unirii tuturor eforturilor. Altfel, cum am putea
(Continuare in pag. a III-a)

Joi dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Jean Stanislas Migolet, membru al Biroului Politic al Partidului Democratic Gabonez, viceprim-minis- tru al Guvernului Republicii Gaboneze, care întreprinde, în fruntea unei delegații guvernamentale, o vizită în tara noastră. Oaspetele a fost însoțit de dr. Eloi Rahandi Chambrier, membru al Biroului Politic al Partidului Democratic Gabonez, responsabil cu informațiile, propaganda și presa, secretar de stat Ia Ministerul Minelor, Energiei și Resurselor Hidraulice, și de Jeăn Firmin N’Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București.La întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- nistru al guvernului.Cu acest prilej, conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu expresia sentimentelor de prietenie ale secretarului general al Partidului Democratic Gabonez, președinte al Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, împreună cu un cald salut din partea partidului și poporului gabonez și cele mai bune urări de prosperitate și succes partidului și poporului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
Ministrul apărării naționale al Republicii ElenePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi după-amiază, pe ministrul apărării naționale al Republicii Elene, Evanghellos Averoff Tossitza, care face o vizită oficială în tara noastră. 1La primire au luat parte general de armată Ion Ioniță, ministrul a- părării naționale, și general colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major.A fost de fată ambasadorul Republicii Elene la București, Dimitri Papadakis.Oaspetele a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea primului ministru al Guvernului Republicii Elene, Constantin Karamanlis, și i-a transmis sentimentele sale de prietenie și stimă. Totodată, oaspetele a reînnoit invitația pe care premierul grec a făcut-o președintelui Nicolae Ceaușescu de a vizita Republica Elenă. 
• JUDEȚUL BUZĂU A ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
• deva: A fost terminat digul de pe Mureș

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
IN PAGINA A 11-A

PUBLICĂM ÎN PAGINA A III-A:Relatarea lucrărilor desfășurate ieri la București ale părții a doua a sesiunii Consiliului general al Institutului din Paris pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, cu tema:
„PROBLEMELE UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE. 

MODEL IN CARE ESTE CONCEPUTĂ NOEA ORDINE DE CĂTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU"

mulțumit și a rugat pe oaspete să adreseze președintelui Albert Bernard Bongo un cordial salut, să-1 asigure de cele mai bune sentimente de prietenie din partea sa, și a transmis partidului și poporului gabonez urări de prosperitate si bunăstare.Șeful statului român și viceprim- ministrul gabonez au avut o convorbire, în cursul căreia au fost evocate cu satisfacție bunele relații statornicite între țările, partidele și popoarele noastre. Schimbul de vederi a evidențiat, totodată, dorința reciprocă de a extinde și întări colaborarea româno-gaboneză pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes comun. S-a apreciat că aceste raporturi au cele mai bune perspective de a cunoaște o dezvoltare rodnică, multilaterală pe baza înțelegerilor importante stabilite de cei doi președinți cu prilejul întâlnirilor și convorbirilor oficiale de la București.în același timp, s-a subliniat Importanța deosebită a promovării relațiilor de colaborare dintre partidele celor două țări. S-a relevat că există, în acest sens, largi domenii de conlucrare, bazată pe egalitate, pe respectul dreptului fiecărui partid de a-și elabora politica sa, corespunzător condițiilor din fiecare țară unde acționează.Examinîndu-se unele aspecte ale actualității internaționale, au fost reliefate mutațiile profunde ce au loc în lume, proces marcat de afirmarea
Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat, la rîndul său, să se transmită primului ministru Constantin Karamanlis aceleași sentimente de prietenie și considerație, precum și cele mai bune urări. Șeful statului român a arătat că își amintește cu plăcere de convorbirile avute, la București, cu premierul grec și și-a exprimat convingerea că acest dialog la nivel înalt va fi continuat, în interesul extinderii și întăririi relațiilor româno-elene, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.întretinîndu-se cordial cu oaspetele, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că vizita sa în România se înscrie în contextul bunelor raporturi care s-au statornicit și se dezvoltă între cele două țări.De comun acord, s-a apreciat că amplificarea și aprofundarea colaborării, pe planuri multiple, între România și Republica Elenă aduce o 

tot mai puternică a voinței, popoarelor de a dispune în mod liber de propriile destine, de creșterea rolului forțelor democrației, progresului și păcii.De ambele părți s-a subliniat că promovarea pe multiple planuri a legăturilor de prietenie și colaborare româno-gaboneze se înscriu în cadrul mai larg al dezvoltării solidarității între țările în curs de dezvoltare, al luptei lor pentru lichidarea decala-'1 jelor, pentru obținerea unui progres mai rapid în domeniile economic șl social, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, ceea ce presupune lichidarea vechilor raporturi de inechitate și realizarea unor relații de egalitate și respect al independentei. România — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — ea Însăși tară în curs de dezvoltare, înțelege bine problemele acestor state și este hotărîtă' să acționeze pentru ca legăturile de colaborare cu Gabo- nul să constituie un exemplu de relații între națiuni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl-a manifestat satisfacția pentru vizita delegației gaboneze, pentru faptul că s-a ajuns, cu acest prilej, la înțelegeri bune, in folosul ambelor popoare, și a exprimat hotărîrea partidului și poporului nostru de a face totul pentru a dezvolta o largă colaborare cu partidul și poporul gabonez.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate șl prietenie.
contribuție importantă la promovarea cooperării și înțelegerii în Balcani.în timpul întrevederii s-au abordat unele probleme ale actualității internaționale, schimbul de vederi relevînd interesul pe care România și Republica Elenă îl manifestă pentru transpunerea în viață a prevederilor Actului final al Conferinței general- europene și instaurarea unei securități reale pe continentul nostru, pentru adoptarea unor măsuri efective de dezarmare, inclusiv de dezarmare nucleară, sub un control internațional eficace, de dezangajare militară, de reducere a înarmărilor și cheltuielilor militare, pentru promovarea cauzei păcii și colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.în acest cadru, oaspetele a dat o înaltă apreciere acțiunilor Întreprinse de România, personal de șeful statului român, în direcția realizării dezarmării, a înfăptuirii unui climat de destindere, înțelegere și colaborare internațională.
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«MMM «T-a*, «rte.

PROIECTUL LEGII CREȘTERII
Șl AMELIORĂRII ANIMALELOR

Să creștem numai vite de rasăîn ultimii ani, cooperativa noastră a obținut rezultate pe linia creșterii și ameliorării animalelor. In prezent, de pildă, am ajuns la o producție medie de aproape 3 000 litri lapte pe cap de vacă furajată. Considerăm că este un rezultat bun dacă ținem seama că în urmă cu numai trei ani obțineam în medie sub 1 500 litri lapte. Condițiile de care dispunem ne permit să creștem anual peste 1 200 bovine și 2 000 de oi. Dacă la acestea mai adăugăm și cele 1600 bovine și alte 2 000 de oi care se cresc anual în gospodăriile proprii ale țăranilor cooperatori, vom vedea că în comuna noastră creșterea animalelor constituie o îndeletnicire avantajoasă.Era și firesc deci ca prevederile

proiectului noii legi cu privire la creșterea și ameliorarea animalelor, aflată în discuție publică, să ne intereseze în cel mai înalt grad. Ne-au interesat în mod deosebit prevederile capitolului I cu privire la creșterea și ameliorarea animalelor. Consultîn- du-ne cu specialiștii și cu cooperatorii, am ajuns prevederi vin mult interesul malelor. In ce tot ce depinde cerea în viață a măsurilor menite să asigure o bună aprovizionare a populației cu carne, lapte, ouă etc.Doresc însă să fac și o propunere care vizează prevederile din proiectul noii legi. Mă refer la necesitatea ca

la concluzia că să stimuleze și pentru creșterea ne privește vom de noi pentru tradu-
noile mai ani- face

In noul proiect de lege să se facă precizarea ca „în vederea creșterii gradului de ameliorare a taurinelor, primele acordate crescătorilor de animale pentru vițelul obținut de la pri- mipare să se facă diferențiat, în funcție de calitatea reproducătorului". A- ceastă măsură va spori interesul crescătorilor de a folosi la montă numai reproducători de mare valoare zootehnică. Se va evita astfel fenomenul neplăcut de pînă acum, cînd mai ales în sectorul individual monta se face la voia întîmplării, rezultînd niște metiși hibrizi, cu un slab potențial productiv.
Vasile TOMESCU 
președinte, Cooperativa agricolă
Bodești, județul Neamț

Adăposturi economice, întreținute gospodăreșteUna din prevederile de deosebită însemnătate cuprinse în proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor se referă la obligația unităților agricole socialiste de a întreține în condiții optime, în conformitate cu prescripțiile tehnice, adăposturile de animale, construcțiile anexe și mijloacele tehnice din dotare și de a menține în stare permanentă de funcționare echipamentul tehnic. Este o măsură foarte bună care trebuie să fie înțeleasă de toți cei care dețin adăposturi pentru animale •— unități agricole sau gospodării ale populației. După cum este cunoscut, baza materială a zootehniei s-a creat prin eforturile desfășurate pe parcursul multor ăni. Nu s-ar putea spune că se manifestă peste tot atenția cuvenită pentru întreținerea și folosirea corespunzătoare a tuturor construcțiilor și echipamentelor zootehnice. Âpre-

ciez ca deosebit de utile reglementările referitoare la schimbarea destinației construcțiilor zootehnice sau a mijloacelor din dotare, cu scopul menținerii întregii baze materiale în circuitul economic productiv.Numeroși cetățeni, dornici să crească animale, se interesează, în mod firesc, de condițiile în care pot fi realizate noile construcții zootehnice. • Apreciind prevederile deja înscrise în proiectul de lege amintit, propun completarea acestora în sensul precizării condițiilor de utilizare a unor materiale din resurse locale cum ar fi, de pildă, cele rezultate din defrișarea unor pășuni împădurite pentru a construi adăposturi ieftine, în special în zona de munte. în legătură cu construcția de adăposturi aș sugera să se reglementeze amplasarea acestora nu numai în perimetrul con- struibil al satelor, ci și pe pajiștile

mai îndepărtate sau în alte zone unde se produc cantități mari de furaje care pot fi consumate în mod mult mai economic acolo unde sînt produse.Menționez preocuparea noastră pentru popularizarea largă a prevederilor proiectului legii creșterii și ameliorării animalelor și ale proiectului legii • ■ - .....................................lelor. ceste tute, ____ __ _______ ________zootehnie, contabili șefi ai cooperativelor agricole, cu conducerile asociațiilor zootehnice intercooperatiste, stabilindu-se măsurile prioritare pentru creșterea producției animaliere.

Azomureș 
emblema unui

privind regimul tăierii anima- Principalele prevederi din a- proiecte de lege au fost dezbă- zilele trecute, cu specialiști din
Inq. Chlra GHEONEA 
director adjunct al Direcției 
agricole Bacâu

PROIECTUL LEGII PRIVIND %

REGIMUL TĂIERII ANIMALELOR
0 măsură care aduce avantaje atît producătorilor,

cit și consumatorilorSporirea efectivelor de animale este o acțiune complexă și de durată. Creșterea într-un' timp scurt a producției de carne se poate realiza, în principal, pe seama livrării animalelor Ia greutăți mari. Pornind de la aceste considerente, proiectul Legii privind regimul tăierii animalelor cuprinde prevederi care urmează să reglementeze de fapt o cerință stringentă pentru protejarea șeptelului, concomitent cu obținerea unor cantități suplimentare de carne care să asigure satisfacerea din plin a necesităților populației. Aprobarea anuală, prin decret prezidențial, a greutăților minime de tăiere în funcție de specia, categoria, vîrsta și rasa animalelor este de natură să asigure o folosire mai chibzuită a șeptelului, respectarea întocmai a indicațiilor primite în acest sens. Prin tăierea animalelor la greutăți mari, > economia națională va beneficia, în primul rînd, de o ......... 'de carne, se va timp, o eficiență la valorificare.Pentru anul 1976, creșterea ții corporale a animalelor de fapt una din căile certe a producției de carne. La porcine, bunăoară, numai creșterii greutății minime se va putea obține de la același efectiv de animale un spor total de carne

cantitate mai mare asigura, în economică același ridicatăgreută- cosistituie de sporire taurine și pe seama de tăiere

de circa 20 Ia sută. Este vorba de o cantitate suplimentară de carne realizată în condiții de eficiență economică sporită. Experiențele au dovedit că atît consumul de furaje pe kilogramul de spor în greutate, cît și ritmul de creștere se încadrează în haremurile stabilite prin actele normative în vigoare. Livrînd animalele la o greutate mai mare se obține și o îmbunătățire a calității cărnii, ceea ce corespunde exigențelor consumatorilor. Animalele livrate la greutăți mai mari sînt, de regulă, animale finisate, cu carne suculentă. La aceasta se mai adaugă și obținerea unui randament mai bun la tăiere. Dacă de la un tăuraș de 300 kg 160 kg carne, îngrășat de 400 kg se ajunge la carne.Animalele îngrășate mari constituie, în același timp, o sursă de venituri suplimentare pentru crescătorii de animale. De piu, pentru un tăuraș vîndut kg producătorul obține 2 950 timp ce pentru unul de 420 casează 6 750 lei. Sporul de preț este deci mai mult decit dublu față de creșterea greutății. Din suma încasată, dacă se scad cheltuielile făcute de producător pentru realizarea greutății obținute în plus, rămîne un beneficiu de circa 1 950 lei. Or, în cazul gospodăriilor populației unde nu se

rezultă circa la greutatea peste 230 kgla greutățiexem- la 280 lei, in kg în-

pune problema ciclului de îngrășare și unde un producător îngrașă cel mult 2—3 tăurași pe an, nu-i poate fi indiferent un venit suplimentar atît de însemnat pe un animal, chiar dacă pentru aceasta el folosește în plus pentru îngrășare încă 5 luni. Dar și în complexele industriale cu circuit închis din unitățile socialiste, printr-o întreținere corespunzătoare, se pot obține, în mod curent, tăurași de peste 400 kg pe fiecare ciclu de îngrășare. Un calcul elementar arată că ' "cu ței de _ . .calitate superioară sau, altfel spus, aproape 800 tăurași. Sînt cifre care vorbesc de la sine despre avantajele pe care le au producătorii prin în- grășarea animalelor la greutăți mari.Aceste prevederi din proiectul de lege se bazează, așadar, pe calcule, pe experiența bună care există. Iată de ce este bine ca atît conducătorii de unități agricole, cît și fiecare om care crește animale în gospodăria personală să cunoască aceste avantaje. Și, bineînțeles, văzînd ce au de cîștigat. vor lua măsuri să crească animalele și să le livreze la greutăți mai mari.

la fiecare complex de îngrășare o capacitate de 3 000 capete vise pot cîștiga în plus, pe ciclu îngrășare, 300 000 kg carne vie de

Ing. Ovidiu APOSTU
Centrala de industrializarea 
cărnii
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JUDEȚUL BUZĂU A ÎNDEPLINIT
PLANUL CINCINAL

Telegrama adresată C. C. al P. C. R.t

tovarășului Nicolae CeaușescuComitetul județean de partid. Consiliul popular județean, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Buzău — adueîndu-și modesta contribuție la bilanțul muncitoresc al României socialiste — vă raportează, mult stimate tovarășe secretar general, că astăzi, 4 decembrie, industria județului nostru și-a îndeplinit sarcinile prevăzute pentru actualul cincinal.Asemenea tuturor județelor țării, angajate pe drumul dezvoltării eco- nomico-sociale, Buzăul a înregistrat în anii acestui cincinal un ritm mediu de creștere a producției industriale de 21 la sută, depășind nivelul planificat.Valorificînd avansul cîștigat, vom realiza, suplimentar, pînă la sfîrșitul anului, o producție globală industrială de aproape 700 milioane lei, Ce se va materializa, între altele, în 25 000 de tone electrozi de sudură, 2 200 metri cubi cherestea, confecții în valoare de 135 milioane lei, 307 mii tone raje combinate, 7,9 milioane mobilă.Volumul mărfurilor exportate
LA DEVA:

mai mare

fu- lel
în

anul 1975 este de 3,3 ori decît în 1970.în această perioadă s-au înregistrat însemnate transformări calitative în economia județului. S-au dezvoltat considerabil ramurile de bază — construcția de mașini, chimia și metalurgia. în unitățile constructoare de mașini s-du realizat peste 32 000 tone utilaj tehnologic, chimic și metalurgic, productivitatea muncii înregistrînd o creștere de 43 la sută față de anul 1970.Sprijinul neprecupețit pe care ni l-ați acordat cu atita generozitate, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, s-a concretizat în apariția pe harta județului a 143 noi capacități industriale și agricole.în această perioadă au fost redate în circuitul agricol peste 30 000 de hectare. Producțiile medii în agricultură au înregistrat creșteri substanțiale, care au permis sporirea aportului județului nostru la fondul de stat, față de 1970, cu 64 327 tone la grîu, 7 700 tone carne, 35 000 hectolitri lapte și altele. De asemenea, față de același

an, au crescut efectivele de animale cu 18 000 la bovine, 43 000 la porcine și 18 000 la ovine.S-au îmbunătățit condițiile de viață materială și spirituală ale oamenilor muncii, s-au extins și modernizat rețeaua comercială și de servicii, de asistență medicală, învățămînt șl cultură. S-au construit și vor fi date în folosință pe întreaga perioadă a celor cinci ani 7 000 apartamente, 305 săli de clasă, 12 370 noi locuri în cămine, creșe, grădinițe și alte obiective de interes social.Cei peste 60 000 de comuniști, toți oamenii muncii din județul Buzău — se spune în telegramă — își exprimă și cu acest prilej adeziunea totală la politica internă și externă a partidului și statului și se angajează să facă din cincinalul 1976—1980 o nouă etapă de rodnică afirmare a județului, să pună întreaga lor capacitate și pasiune revoluționară în slujba înfăptuirii Programului partidului, a Directivelor Congresului al XI-lea, pentru progresul și prosperitatea națiunii noastre socialiste.

prestigiu binemeritat„Azomureș" — două cuvinte contopite, înscrise pe conturul unei retorte, alcătuiesc de mult emblema unei prestigioase unități industriale : combinatul de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș. Din anul 1966, de cînd au început să se producă aici primele cantități de azotat de amoniu, combinatul s-a dezvoltat continuu, în noile sale secții aplicîndu-se procese tehnologice dintre cele mai moderne, astfel îneît produsele satisfac cerințele mereu mai pretențioase ale beneficiarilor interni și externi. Pe platforma chimică tîrgumureșeană, s-au obținut, în mai puțin de 10 ani, peste 3,8 milioane tone de azotat de amoniu și uree. Cu cantitatea de azotat de amoniu și uree obținută peste prevederi numai în perioada scursă din acest an se pot fertiliza peste 300 000 hectare. (Cornel Pogăceanu).

A FOST TERMINAT DIGUL DE PE MUREȘ
Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae CeaușescuIntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Hunedoara al P.C.R., în numele oamenilor muncii din acest județ, raportează că au fost încheiate lucrările de construcție a digului de protecție din zona municipiului Deva, de-a lungul rîului Mureș.Sub imboldul înaltei satisfacții pe care ne-o dă sentimentul datoriei împlinite — se scrie in telegramă — raportăm cu acest prilej că amplele și prețioasele indicații date de dumneavoastră aici, la fața locului, cu' ocazia vizitei de lucru făcute în iulie a.c., au devenit pentru noi un program concret de acțiune imediată, la înfăptuirea căruia au fost mobilizate toate forțele materiale, tehnice și umane de care dispunem.

apărare a lungime deRealizarea digului de municipiului Deva, pe o 10 km, cu înălțime de pînă la 8 metri și lățime la coronament de 4 metri, a impus încorporarea în această mare construcție a unui volum de peste un milion mc de pămînt. Alături de mijloacele mecanizate, la realizarea lucrării au participat peste 18 mii de oameni ai Devei, care au prestat în timpul liber mai mult de 300 mii ore de muncă patriotică.Vă raportăm, de asemenea, mult stimate tovarășe secretar general, că au fost terminate și digurile de apărare a localităților Ilia, Stretea, Aurel Vlaicu, Gelmar, avind o lungime totală de peste 20 km, pentru care s-au dislocat și transportat proape 350 000 mc pămînt.Dînd expresie totalei adeziuni maselor de oameni ai muncii de
a-

■pe

meleagurile județului Hunedoara la înfăptuirea valoroaselor indicații date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, peste 60 de mii de hunedoreni au efectuat, din iulie și pînă in prezent, 800 mii ore de muncă patriotică la lucrări de hidroameliorații.Acționînd în continuare eu hotărîre și entuziasm, cu înalt spirit de responsabilitate — se scrie în încheierea telegramei — asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că comuniștii, toți oamenii muncii din județul Hunedoara vor munci fără preget pentru îndepliriirea exemplară a sarcinilor de îmbunătățiri funciare și hidroameliorative ce ne revin din planul cincinal 1976— 1980, pentru punerea în valoare și protejarea de ape a noi suprafețe de teren.

ȘANTIERELE BRAȘOVULUI
își mobilizează forțele pentru recuperarea restanțelorA

In vederea dezvoltării capacităților de producție existente și pentru continuarea unor lucrări începute în anii trecuți, județului Brașov i s-au alocat în acest an importante fonduri de investiții. Bilanțul celor 11 luni arată că, în acest interval, a fost realizat un volum de investiții care reprezintă 95 la sută din planul anual, volum superior cu peste un miliard de lei celui din perioada corespunzătoare a anului precedent. în 11 luni au fost puse în funcțiune fonduri fixe în valoare de circa trei miliarde lei, concretizate în zeci de obiective și capacități de producție industriale și agrozootehnice, printre care dezvoltările de la forja întreprinderii de tractoare, întreprinderea de stofe, secția de produse refractare ușoare din cadrul jntreprinderii „Răsăritul", secția de celuloze chimice de la Combinatul de celuloza și hîrtie din Zăr- nești. Au fost predate beneficiarilor peste trei mii de apartamente, 14 cămine pentru nefamiliști cu 3 600 locuri, un nou hotel ș.a.Privită in ansamblu, activitatea de construcții-montaj s-a desfășurat în acest an la un nivel superior anilor

precedenți, ea caracterizîndu-se prin- tr-o mai bună organizare și execuție a lucrărilor pe șantiere, printr-o îndrumare mai concretă și un control exigent din partea organelor și organizațiilor de partid. Comitetele de partid ale municipiului Brașov și orașelor Codlea, Făgăraș, Victoria, comitetul de partid pe ramura construcții din județ au analizat, în mai multe rînduri, activitatea de investiții, intervenind cu operativitate pentru rezolvarea unor probleme a- părute în munca constructorilor și montorilor. Dar, așa cum a relevat o recentă analiză a activității de investiții, efectuată din inițiativa Comitetului județean Brașov al P.C.R. la un număr de 15 întreprinderi cu volume mai importante ale cărei concluzii au în cadrul unei ședințe mitetului județean de rezultatele sînt, în general, superioare celor din perioadele corespunzătoare ale anilor trecuți, totuși a- cestea nu pot fi socotite pe deplin mulțumitoare. Și aceasta deoarece planul fizic de punere în funcțiune nu a fost realizat integral. O serie de obiective noi și

deși la fie de

de lucrări — fost dezbătute a biroului co- partid — deși

Cum se acționează pentru reducerea
consumului de energie și combustibil ?

13. La produse ale industriei 
alimentareîntreprinderea de prelucrare industrială a legumelor și fructelor din Fetești este una dintre cele mai importante unități de acest fel din țară ; ea dispune de linii tehnologice moderne, de înalt randament, in stare.să valorifice din plin resursele agricole din zonă și să asigure o largă gamă sortimentală de produse, întreprinderea lucrează intr-un regim de campanie și, ca atare, la ora actuală își desfășoară activitatea numai unele sectoare de prelucrare. Colectivul ei depune eforturi stăruitoare pentru realizarea unei producții de bună calitate, în condițiile unei eficiente economice superioare.Pentru aceasta, intre altele, aici, în unitatea din Fetești, se acordă o deosebită grijă utilizării judicioase a e- nergiei și combustibilului. Cum, pe ce căi ? Secția de fabricare a mușta- rului, bunăoară, a intrat de puțin timp din nou în funcțiune. Fiecare muncitoare cunoaște precis sarcinile ce-i revin, iar utilajele sînt folosite la întreaga capacitate. Ne-am interesat de consumurile energetice înregistrate în secție. Iată o cifră care poate surprinde : pentru a se fabrica 1 000 kg de muștar se consumă 450 kilowați-oră, cantitate de energie e- lectrică echivalentă cu aceea necesară pentru obținerea a 720 kg de oțel electric. De aici, marea responsabilitate a celor ce lucrează in secția amintită, pentru a se încadra permanent in norma de consum. începutul bun al activității din acest sector trebuie consolidat, astfel incit la sfîrșitul campaniei să se poată raporta nu numai producție peste plan,

ci și economii importante de energie electrică.— Ce acțiuni ați întreprins pentru reducerea consumului de energie, pentru prevenirea risipei ?— în primul rînd — ne spune ing. Mircea Breben, șeful sectorului me-

au fost reizolate termic. Aplicarea acestor măsuri, ca și a altora a permis economisirea unor importante cantități de energie termică, cu care am satisfăcut mai bine cerințele secțiilor de producție ale întreprinderii.în această perioadă, în secțiile întreprinderii se desfășoară o amplă acțiune de revizie tehnică. Liniilor tehnologice li se aduc noi îmbunătățiri din punct de vedere funcțional și energetic. Astfel, la stația plutitoare, cele trei pompe, avind elec-

totdeauna spiritul de bun gospodar a fost prezent la fiecare loc de muncă și in toate schimburile. După cum ați observat, problemele de natură tehnică și tehnologică au fost în mare măsură soluționate sau sînt în curs de rezolvare. în continuare vom insista, prin toate formele muncii politico-educative, pentru întărirea disciplinei in producție, crearea unui climat de muncă și exigență propriu bunei gospodăriri, pentru înrădăcinarea preocupării permanente,
EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII DIN FETEȘTI

cano-energetic din întreprindere — am stabilit cu exactitate consumurile pe liniile tehnologice de producție. Următoarea etapă a constat în efectuarea unor perfecționări ale u- tilajelor energetice. Am înlocuit motoarele supradimensionate ; iluminatul a fost redus la strictul necesar ; s-au montat baterii de condensatori care au determinat îmbunătățirea factorului de putere : la o serie de benzi transportoare a fost scurtat traseul, prin reamplasarea utilajelor tehnologice.— Cum s-au rezolvat problemele producerii și folosirii economice a e- nergiei termice ?— Producția de energie termică era obținută cu ajutorul a trei cazane, care funcționau într-un regim de suprasolicitare. Consumatorii au fost dotați cu oale de condens, re- cuperîndu-se in acest fel in totalitate condensul. In perioadele de virf de producție din întreprindere ani reușit să economisim circa 5—6 tone de abur pe oră. Conductele de abur

tromotoare de 75 kW, se vor înlocui cu o pompă de 100 kW, fapt ce va determina o importantă economie de putere instalată. O altă lucrare, a- flată intr-un stadiu avansat de execuție, este instalația de producere a pastei de tomate, cu 6 capacitate de o tonă pe oră. menită să corespundă mai bine posibilităților concrete de aprovizionare cu tomate a întreprinderii. Termenul de punere în funcțiune a noii 1976, dar — lucrărilor — două luni.— Este un angajament al colectivului nostru — preciza Petre Ver- buncu, secretar al comitetului de partid din întreprindere — pe care il vom respecta întocmai. Dacă in acest an am depășit consumul de e- nergie prevăzut la fabricația pastei de tomate, aceasta se datorește atît unor instalații, cu mult supradimensionate i pentru anumite momente ale campaniei de prelucrare a tomatelor, cit și faptului că nu in-

instalații este 30 iunie după stadiul actual al acesta va fi devansat cu

nu de campanie, de a utiliza eu chibzuință combustibilul și energia. Dar, în același timp, forurile noastre de resort sînt datoare să stabilească normele de consum nu din „birou", de la București, ci în strînsă legătură cu situația reală existentă în secțiile de producție, cu eforturile colectivului întreprinderii pentru folosirea judicioasă a combustibilului și energiei.— Ce vă determină să faceți o astfel de afirrrjație ?— Norma de consum la energie e- lectrică. stabilită pentru fabricație pastei de tomate, singura de altfel pe care am depășit-o. nu a fost fundamentată științific, ci în mod arbitrar, nu a fost de natură să ducă la mobilizarea colectivului pentru pectarea ei în practică.O altă problemă desprinsă din cuția cu cadrele de conducere întreprindere privește modul destrucție a halelor și influența acestuia asupra posibilităților de economisire a energiei și combustibilului.
res-dis- din con-

Proiectantul a prevăzut o soluție care se dovedește a fi necorespunzătoare — hale semiblindate. Ce repercusiuni are o asemenea concepție ? Iluminarea halelor trebuie făcută aproăpe în totalitate artificial, în plus, pentru menținerea unui microclimat optim, în halele de producție sînt necesare instalații de ventilație, care consumă importante cantități de energie. In ihtreprindere au fost luate unele măsuri de remediere — și anume : construirea de luminatoare de sticlă în unele sectoare ale plafoanelor. Soluția a dat rezultate. Se folosește iluminatul natural, iar ventilația artificială se reduce mult. Este o experiență care trebuie însușită de proiectanți la elaborarea documentațiilor pentru noi întreprinderi și depozite de acest fel. Tot in întreprinderea din Fetești — din spirit de bun gospodar — s-a ridicat problema amplasării serelor, care trebuie analizată cu prioritate și din punct de vedere energetic. Au fost construite sere — în diferite zone agricole -- prevăzute a fi alimentate cu energie termică din centrale proprii, unde se utilizează în majoritate combustibili lichizi. O astfel de soluție este neeconomică, păgubitoare. Din calculele făcute de specialiști rezultă că pentru obținerea unui kilogram de tomate in sere se consumă pentru încălzire, in medie, 3—4 kg de păcură. Deci, la construirea de sere trebuie să se țină mai mult seama de amplasarea lor In locuri care permit utilizarea e- nergiei termice reziduale de Ia diferiți furnizori, unii dintre aceștia fiind chiar întreprinderile industriei alimentare, de prelucrare a produselor agricole.

dezvoltări de capacități productive de mare importantă economică, cum sînt instalația de metanol 4 de la Combinatul chimic Victoria, linia în- tîi de ciment din cadrul Combinatului de lianți Hoghiz, o instalație la întreprinderea chimică Rîșnov altele, care trebuiau să producă această oră, se mai găsesc încă în faze de montaj, fie în faze probe.Cauzele care au generat această situație sînt bine cunoscute. Ele con- , stau, în special, în necontractarea și nelivrarea la timp, în ordinea fluxului de montaj, a utilajelor ; în calitatea necorespunzătoare a unor proiecte, în slaba organizare a lucrărilor de construcții-montaj, ale cărei consecințe sînt indisciplina manifestată pe unele șantiere ; în lipsa de ritmicitate în aprovizionarea șantierelor cu anumite materiale de construcții, ca balast, cărămidă, dar, mai ales, ciment ; în folosirea sub capacitate a utilajelor de construcții. Efectele ? Pe de o parte, planul de creștere a productivității muncii a fost realizat, în 10 luni, în proporție de 98.4 la sută, iar pe de altă parte, pe șantiere s-a acumulat un stoc de utilaje nemontate în valoare de peste 300 mi- 
I lioane lei, din care aproape 150 mi- ' lioane lei cu durata normată depășită. Paradoxal este faptul că, în a- celași timp, unele obiective nu pot fi finalizate și puse în funcțiune din cauza lipsei unor utilaje care nici nu au sosit pe șantiere.Pentru a se recupera rămînerile în urmă înregistrate la unele din cele mai importante obiective industriale, comitetul județean de partid a inițiat recent măsuri energice, menite să a- sigure realizarea planului de investiții in ultimul an al actualului cincinal. nu numai valoric, dar în primul rînd fizic. Despre cîteva din aceste măsuri ne informează ing. Pavel A- ron, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.— Biroul comitetului județean de partid, ne-a spus interlocutorul, acționează cu fermitate pentru ca cea mai mare parte din restantele înre- - gistrate să fie recuperate, să fie puse în funcțiune majoritatea obiectivelor cu termene de dare în exploatare în 1975. ‘ ..............................................mai tiții s-au zează : concentrarea unor forțe superioare la obiectivele de importanță

în scopul îndeplinirii cit bune a planului de inves- și de punere în funcțiune, luat numeroase măsuri care vi-

majoră, încheierea pînă Ia 10 decembrie a tuturor pregătirilor pe timpul friguros, asigurarea șantierelor cu materiale de construcții pe întreaga perioadă de iarnă, antrenarea comisiei județene de investiții in rezolvarea unor probleme care reclamă o intervenție urgentă, cum ar fi procurarea sau refacerea unor documentații de către proiectanți, livrarea de utilaje tehnologice, urgentarea obținerii unor avize. Va spori în mod substanțial aportul întreprinderilor beneficiare la montarea unor utilaje, prin preluarea unui volum mai mare de lucrări. Organizarea lucrului în două schimburi la unele obiective și trimiterea pe șantierele mai importante a unor activiști din cadrul consiliului județean de control muncitoresc, sînt alte măsuri urgente inițiate de comitetul județean de partid.Facem un apel călduros către factorii angajați în realizarea unor investiții în județul nostru — furnizori, proiectanți, constructori, inclusiv centralele industriale și ministerele de resort — să fim mai mult sprijiniți pentru ca obiectivele prevăzute în acest an să poată fi puse în funcțiune în cursul lunii decembrie. Solicităm furnizorilor să livreze utilajele restante în timpul cel mai scurt,; iar furnizorilor de materiale de construcții, în special întreprinderilor de ciment, să asigure aceste materiale, întrucît și în prezent șantierele întîmpină greutăți din lipsa lor. Un efort în plus este necesar și în privința acordării unei asistențe tehnice mai substanțiale și operative din partea cadrelor de conducere și tehnice ale constructorilor și montorilor. Proiectanții trebuie să se găsească în permanență pe șantiere, pentru a interveni imediat în cazul unor neco- relări și nepotriviri și a da operativ soluțiile cele mai bune.Luna decembrie — am desprins din discuția purtată la Comitetul județean Brașov al P.C.R. — va trebui să fie pentru toți constructorii, montorii și beneficiarii o lună de maximă concentrare de forțe pe șantiere, o lună reoord. Trebuie făcut totul pentru ca timpul rămas pînă la sfîrșitul anului să fie folosit cît mai eficient, astfel îneît să fie recuperate restanțele și finalizate lucrările la obiectivele cu termen 1975. de punere in funcțiune in
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii

Ion LAZAR

ÎN VALEA MOTRULUI

CuvîntulMinerii din bazinul carbonifer al Văii Mo- trului au raportat zilele acestea un nou succes : realizarea a 130 000 tone de lignit extras în plus de la începutul anului. Printre colectivele fruntașe care au îndeplinit devreme sarcinile plan pe acest an numără cele ale ploatărilor miniere poaia, Horăști și șiuța. Succesele minerilor de la Motru au la bază aplicarea riguroasă a măsurilor tehni- co-organizatorice care

mai de se ex- Lu- Ro-

minerilor devine faptăvizează, între altele, creșterea gradului de înzestrare tehnică a întreprinderilor, exploatarea judicioasă a noilor capacități intrate în producție, a utilajelor moderne de mare randament. Efectele acestor acțiuni constau în creșterea productivității muncii cu 5 la sută fată de prevederi. Dar, în primul rind, trebuie remarcat efortul de inaltă conștiinciozitate profesională al minerilor. Ei obțin zi de zi noi rezultate de prestigiu, adevărate recor-

duri la avansarea în abataje, ce se înscriu la loc de frunte pe panoul de onoare al întrecerii socialiste a minerilor. De altfel, minerii din acest important bazin carbonifer au intrat în luna decembrie cu toate angajamentele asumate în întrecerea pe acest an, îndeplinite și depășite. Cuvîntul lor de ordine în aceste ultime zile ale actualului cincinal este : „Cit mai mult lignit trimis termocentralelor patriei" — și cuvîntul devine faptă. (I.L.).
/
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)obține în cinci ani o creștere de 5 ori a producției industriale în unele județe ?O sarcină centrală pentru atingerea acestor obiective este pregătirea cadrelor necesare. Investițiile sînt asigurate, utilajele sînt asigurate ; dar dacă nu vom avea oameni care să asigure realizarea investițiilor și buna funcționare a utilajelor, nu vom realiza nimic ! Deci preocuparea principală care trebuie să stea în fața noastră, deci și în fața dumneavoastră, a consiliilor naționalităților maghiară și germană, a întregului nostru partid, este aceea de a pregăti în cele mai bune condiții cadrele, forța de muncă, muncitorii, de a asigura o calificare corespunzătoare în vederea înfăptuirii în bune condiții a sarcinilor dezvoltării tuturor județelor țării într-un ritm rapid. Fără îndoială că județele la care m-am referit vor beneficia de sprijinul județelor mai dezvoltate, de sprijinul întregii țări — numai astfel avem garanția că vom soluționa problemele. Dar aceasta nu diminuează cu nimic răspunderea organelor de partid și de stat, a tuturor oamenilor muncii din județele respective.Subliniez toate acestea pentru a evidenția cît de justă este politica partidului nostru și cum înțelege el să soluționeze problema națională în esența sa — pentru că numai în măsura în care vom dezvolta forțele de producție, vom crea condițiile pentru participarea la activitatea socială a tuturor oamenilor muncii, putem vorbi de o egalitate reală în drepturi, de o politică națională justă !Programul elaborat de Congresul al XI-lea ne înarmează cu o politică clară, cu o orientare justă pentru întreaga activitate viitoare.Există condițiile necesare pentru înfăptuirea cu succes, în toate județele, a programului stabilit de congres, pentru obținerea unei puternice dezvoltări a forțelor de producție, pentru înflorirea întregii noastre societăți. Cum va arăta viața în 1980 vă puteți imagina fiecare, cunoscînd modul cum se vor dezvolta județele și localitățile în care trăiți. Se lucrează acum la programele de dezvoltare a comunelor, pornindu-se de la hotărîrile Congresului al XI-lea, în așa fel încît să asigurăm o așezare pe baze cît mai moderne a vieții satelor, comunelor, dezvoltarea forțelor de producție și crearea condițiilor de ridicare continuă a satelor, de a- propiere a nivelului lor de civilizație de cel al orașelor. Aceste probleme le vom dezbate pe larg la Congresul consiliilor populare. în cursul lunii ianuarie ele Vor fi dezbătute în conferințele județene ale consiliilor populare la care 

dumneavoastră veți participa direct, putînd contribui astfel la adoptarea măsurilor celor mai corespunzătoare.Pornind de la dezvoltarea forțelor de producție, a relațiilor de producție și sociale, ne preocupăm și de perfecționarea formelor de conducere a societății, de dezvoltarea democrației socialiste, creînd cadrul organizatoric cel mai corespunzător pentru participarea nemijlocită și activă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea întregii activități economice și sociale a comunelor, orașelor, județelor, a întregii țări. Nu doresc nici în această privință să fac apel la da1- tele statistice. Au avut loc alegerile pentru consiliile populare, pentru Marea Adunare Națională — și cunoașteți rezultatele. Avem organisme de conducere în întreprinderi, în cooperative, în toate unitățile economico-sociale, pînă Ia ministere și celelalte organe centrale — în care participă toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Principiul conducerii colective constituie legea supremă a activității tuturor organismelor, a statului nostru însuși. Desigur, și în această privință mai avem încă multe de făcut. Dezvoltarea democrației și participarea oamenilor muncii la conducerea diferitelor domenii de activitate este un proces istoric, legat pînă la urmă și el de dezvoltarea forțelor de producție, de ridicarea conștiinței sociale și politice, a răspunderii sociale. Trebuie să ajungem ca fiecare om al muncii, într-un organ de conducere, într-o adunare generală, într-o colectivitate, să se bucure de drepturile corespunzătoare, dar în același timp să simtă și obligațiile ce-i revin, să-și cunoască și să-și manifeste răspunderea pentru bunul mers al întregii activități. Avem în acest domeniu rezultate bune, dar sînt încă multe lucruri de făcut. De a- ceea, activitatea partidului nostru, a tuturor organismelor sociale — inclusiv a consiliilor naționalităților mâghiară și germană — trebuie să fie îndreptată spre ridicarea nivelului ' răspunderii, al conștiinței și participării active, directe, a tuturor oamenilor muncii la soluționarea problemelor complexe ale edificării socialismului. Aceasta presupune, de asemenea, întărirea necontenită a unității întregului nostru popor în jurul partidului. Tot ceea ce am realizat în anii construcției socialiste este rezultatul nemijlocit al faptului că partidul nostru comunist și-a îndeplinit cu succes rolul de forță polițică conducătoare — cu toate lipsurile și greșelile săvîrșite pei parcurs. Călăuzindu-se de adevărurile generale, ținînd seama de condițiile concrete din România, partidul a știut să conducă po

porul nostru la minunate realizări. în înfăptuirea programelor viitoare, creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile, a unității sale și, în jurul său, a unității întregului popor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, este o condiție esențială.Am creat Frontul Unității Socialiste menit să asigure o conlucrare cît mai bună a tuturor organizațiilor societății noastre. în condițiile României, Frontul Unității Socialiste permite conlucrarea armonioasă a diverselor organizații și organisme sociale, îndrumarea lor unitară, într-o singură direcție, sub conducerea Partidului Comunist Român. Trebuie să facem totul și în viitor pentru a întări a- ceastă unitate, pentru a asigura creșterea necontenită a rolului conducător al partidului.Trebuie să înțelegem bine cele înscrise în Programul partidului nostru cu privire la rolul pe care urmează să-l joace partidul în societatea noastră, încă multă vreme, atît în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cît și într-o perioadă îndelungată a făuririi societății comuniste. Pornind de aici, trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentrii a întări partidul, pentru a întări rolul său, astfel ca el să-și îndeplinească în cele mai bune condiții menirea istorică de a conduce întregul popor spre societatea în care oamenii muncii se vor bucura din plin de tot ceea ce au creat și vor crea mai bun cunoașterea umană, știința și cultura, producția materială a societății, în care se va asigura satisfacerea din plin a necesităților materiale și spirituale ale tuturor cetățenilor patriei noastre.Știu că în cadrul discuțiilor de astăzi s-au abordat și un șir de probleme legate de învățămînt și cultură, de activitatea artistică, de educația socialistă, atît în general, cît și în legătură cu desfășurarea acestor activități în limbile unei naționalități sau alteia. Fără îndoială că în soluționarea marxist-le- ninistă a problemei naționale, a- sigurarea condițiilor pentru desfășurarea activității sociale în limba naționalității respective constituie o problemă Importantă. Partidul nostru a ținut și ține permanent seama de aceasta, făcînd totul pentru ca oamenii muncii de diferite naționalități să poată desfășura activitatea și să învețe în limba respectivă. Nu doresc nici în această privință să mă refer la date care se găsesc, de altfel, în toate statisticile și pe care le cunoașteți și dumneavoastră foarte bine. Avem rezultate bune și în învățămînt și în activitatea culturală și artistică, în munca de e- ducație socialistă. Mai avem însă și aici lipsuri care țin de lipsurile existente în desfășurarea ge

nerală a activității noastre educative și cultural-artistice. Desigur, nu este locul să facem acum a- naliza acestor probleme. Pregătim pentru primăvara anului viitor un congres al culturii în care vom dezbate pe larg înfăptuirea hotărî- rilor plenarei Comitetului Central al partidului în domeniul educației, activitatea desfășurată pentru înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea și în care vom trage, desigur, concluziile necesare pentru ceea ce avem de făcut în viitor. S-au obținut, fără nici o îndoială, în aceste domenii, rezultate bune. în primul rînd, în- vățămîntul nostru a trecut la 10 ani obligatorii pentru întregul tineret, în învățămîntul superior se pregătesc cadre pentru toate domeniile de activitate, avem o activitate cultural-artistică dezvoltată, în România funcționînd circa 30 000 de formațiuni ' artistice de toate felurile. Numai în limbile naționalităților conlocuitoare există peste 2 000 de asemenea formațiuni — ceea ce nu este deloc puțin. Am putea spune chiar că, în general, avem prea multe formațiuni, ținînd seama de necesitatea de a le ăsigura programe de o calitate corespunzătoare. Deci, din punct de vedere al activității artistice de tot felul, nu ne putem plînge că sîntem săraci. Problema pe care o vom discuta la Congresul culturii este aceea a conținutului educativ al activității noastre artistice. Pentru că, pînă la urmă, indiferent în ce limbă se cîntă, se declamă, se joacă o piesă de teatru sau în ce limbă se scrie, esențial este ce se spune și ce se scrie. Aceasta este valabil pentru întreaga noastră activitate ! Cred că în primul rînd asupra acestei probleme să ne concentrăm a- tenția. Desigur, să veghem pentru a se crea condiții ca oamenii să poată citi, să poată asculta o poezie, un cor, o piesă de teatru în limba pe care o înțeleg mai bine. Dar trebuie să ne gîndim în primul rînd la limba comună — care este concepția noastră revoluționară, materialist-dialectică și istorică despre lume și viață. Exprimîn- du-ne în diferite limbi, trebuie să vorbim într-o unică limbă revoluționară, marxist-leninistă ! Atunci activitatea educativă va fi într-ade- văr corespunzătoare ! Aceasta este problema centrală de la care trebuie să pornim ! (Aplauze puternice). Acordînd atenția corespunzătoare posibilității ca cetățenii de naționalitate maghiară și germană să găsească literatură în limba lor, să poată asculta spectacole și programe de radio ,și televiziune în limbile respective, trebuie să nu uităm nici un moment problema e- sențială a educației revoluționare — care trebuie să constituie preocuparea noastră permanentă, cen

trală. Numai așa vom acționa ca revoluționari, ca oameni cu simț de răspundere față de interesele generale ale poporului nostru, față de socialism și comunism, față de cauza colaborării, solidarității internaționale, față de cauza păcii în lume !Noi creăm, într-adevăr, un nou umanism, un umanism revoluționar, care se inspiră dintr-o concepție nouă și care este opus exploatării, asupririi sociale și naționale. Arta și cultura, activitatea educativă trebuie să contribuie la făurirea acestui nou umanism revoluționar. Numai așa vom putea spune că am acționat și acționăm în mod just, că activitatea educativă, propaganda, în multiplele lor forme, se desfășoară în spiritul concepției revoluționare a partidului nostru comunist. în această privință Programul partidului ne dă o orientare clară, care trebuie să stea la baza întregii noastre activități.Așa cum just au menționat aici unii din tovarășii care au vorbit, trebuie să ținem seama că influențele vechii societăți se mai fac încă simțite asupra conștiinței oamenilor. în general, lichidarea vechilor concepții se face mai greu, realizîndu-se ca urmare a schimbărilor fundamentale în dezvoltarea forțelor de producție, a transformării societății, a înțelegerii noilor realități. Pornind de la aceasta, va trebui să ne preocupăm de combaterea, într-un mod militant, ferm, a diferitelor concepții vechi, retrograde, inclusiv a concepțiilor și manifestărilor naționaliste și șoviniste de orice fel. Este clar pentru noi toți că aceste manifestări au servit în trecut ca instrument în mîinile claselor exploatatoare ; de altfel, și astăzi ele constituie în multe țări — unde există încă orînduirea bazată pe clase antagoniste, unde sînt exploatatori și exploatați — un mijloc de învrăjbire, de ațîțare a oamenilor muncii, a popoarelor pentru a le putea asupri și domina mai ușor. De aceea, trebuie să fim, într-adevăr, mai activi în combaterea diferitelor manifestări de acest fel, inclusiv în combaterea manifestărilor care au loc peBplan internațional și care se pot reflecta, într-un fel sau altul, și în țara noastră. Aceasta este valabil și in problema întregirii familiilor, a migrației, care se manifestă îndeosebi la unii cetățeni de naționalitate germană. Poziția noastră în această privință este clară ; ea a fost de altfel clară întotdeauna, inclusiv pe vremea cînd eram în ilegalitate. Noi niciodată nu ne-am gîndit să plecăm din țară ca să construim socialismul în altă parte, sau să mergem acolo unde era deja construit. Ca revoluționari, am știut întotdeauna că trebuie să lu

crăm în țara unde ne-am născut, indiferent de naționalitate, pentru a lichida exploatarea și a făuri noua societate bazată pe egalitate și dreptate socială.Aș putea spune că cei care în trecut se gîndeau să plece, care și astăzi vor să plece, sînt oameni care nU înțeleg sau nu vor să înțeleagă menirea lor de a lupta aici, de a nu dezerta, de a nu fugi din luptă. Desigur, este mai ușor — unii au făcut aceasta și în trecut — să fugi din fața luptei. Dar dacă cei mai mulți nu au plecat atunci, dacă au acceptat să lupte, combă- tîndu-i pe cei ce voiau să plece, cu atît mai mult nu-i putem accepta și încuraja astăzi pe cei ce vor să fugă, crezînd că vor găsi undeva un culcuș mai cald — ca să mă exprim mai plastic. De altfel mulți din cei care au plecat au constatat pe pielea lor ce înseamnă aceasta. Locul fiecărui cetățean al României, indiferent de naționalitate, român, maghiar, german, sîrb, evreu, este aici ! împreună să acționăm pentru a asigura dezvoltarea rapidă a țării, pentru a lichida cît mai curînd subdezvoltarea și a făuri o viață în care fiecare să se bucure din plin de toate cuceririle civilizației, să participe activ la conducerea întregii societăți. Așa privim noi această problemă și în felul acesta trebuie să acționăm acolo unde se ridică această problemă ! (Vii a- plauze).în cursul discuțiilor au fost menționate o serie de probleme. Consider că atît conducerile celor două consilii, cît și tovarășii de la Comitetul Central care se ocupă de a- ceste domenii, trebuie să le sintetizeze, să le analizeze, găsind soluții de rezolvare cît mai rapidă a acestora. Nu sînt probleme care să depășească posibilitatea noastră de a le soluționa. Trebuie să acționăm cu fermitate pentru ca în rezolvarea acestor probleme să se asigure înfăptuirea neabătută a politicii partidului, încadrîndu-le în contextul măsurilor generale care privesc întreaga noastră societate. Proble- țne care privesc viața unora sau altora, germani sau maghiari, pot fi soluționate bine în măsura în care se soluționează în ansamblu problemele de viață ale oamenilor muncii. Inclusiv problemele învă- țămîntului și culturii pot fi soluționate în concepția generală de care am vorbit, acordînd, desigur, atenție exprimării în limba pe care fiecare naționalitate o înțelege mai bine. în acest spirit consider că trebuie să analizăm și să soluționăm problemele care s-au ridicat astăzi aici și care se vor mai ridica în cursul activității viitoare. Căci viața nu se oprește la sfîrșitul anului 1975, ea va merge înainte, vom avea noi realizări, vor apărea noi probleme — și trebuie să le soluționăm ca parte componentă a 

întregii munci de construcție socialistă în continuă transformare, nu ca ceva static, nemișcat, de la care nu ne putem abate. Tot ceea ce facem noi, inclusiv în problema națională, trebuie înțeles, repet, ca parte a activității revoluționare generale de construcție socialistă și comunistă. Dacă așa vom judeca lucrurile — și numai așa trebuie ele judecate — vom găsi soluții bune, vom asigura înfăptuirea cu succes a politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. (Vii aplauze).Nu mă voi referi la problemele internaționale. Astăzi, în Comitetul Politic Executiv, am hotărît ca la sesiunea Marii Adunări Naționale să prezentăm o expunere asupra problemelor internaționale. Aceasta va avea loc în a doua jumătate a lunii decembrie. Nu aș dori să anticipez acum ceea ce se va spune în Marea Adunare Națională. De aceea nu doresc decît să subliniez că, atît prin politica de construcție socialistă, cît și prin politica noastră internațională, acționăm pentru a contribui la creșterea aportului României, al poporului nostru atît la victoria cauzei socialismului — pentru că, pînă la urmă, rezultatele pe care fiecare țară Ie obține în construcția socialismului sînt o parte integrantă a dezvoltării socialismului pe plan mondial — cît și la promovarea politicii de colaborare, securitate și pace în întreaga lume. Noi pornim de la unitatea dialectică a acestor două laturi esențiale ale politicii noastre — latura națională și cea internațională. Ceea ce vreau să subliniez este că politica noastră ține în întregime seama de interesele fundamentale ale poporului nostru, se inspiră și asigură neabătut înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea. Această politică corespunde pe deplin nu numai intereselor poporului nostru, ci și cauzei socialismului. colaborării și păcii în întreaga lume ! (Aplauze puternice).în încheiere, doresc să exprim convingerea mea, a conducerii partidului și statului nostru că ambele consilii — atît cel al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, cît și cel al oamenilor muncii de naționalitate germană — vor acționa, ca și pînă acum, pentru a-și aduce contribuția la unirea eforturilor, sub conducerea organizațiilor de partid, a partidului, în vederea înfăptuirii politicii generale de construcție a socialismului și comunismului în România.Cu această convingere, vă urez tuturor succes în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite. A- șistența. în picioare, ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
SESIUNEA CONSILIULUI GENERAL AL INSTITUTULUI DIN PARIS PENTRU PROBLEMELE UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE, CU TEMA:

I • - ,

„Problemele unei noi ordini economice internaționale. Modul în care 
este concepută noua ordine de către președintele Nicolae Ceaușescu"Joi dimineața s-au deschis, în Capitală, lucrările celei de-a doua părți a sesiunii cu tema : „Problemele unei noi ordini economice internaționale. Modul in care este concepută noua ordine de către președintele Nicolae Ceaușescu". Această manifestare a fost organizată de Institutul pentru problemele unei noi ordini economice internaționale din Paris, în colaborare cu Academia de științe sociale și politice — în continuarea dezbaterii pe această temă inițiată la 25 noiembrie a.c. in capitala Franței, in cadrul primei sesiuni a Consiliului general al institutului.La actuala reuniune participă o delegație a Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, membri ai Academiei de științe sociale și politice, cadre didactice universitare, cercetători, specialiști și experți ai unor institute de profil, reprezentanți ai unor instituții centrale. La ședința de deschidere au luat parte, de asemenea, reprezentanți ai unor organisme ale O.N.U., membri ai corpului diplomatic, precum și ziariști români și corespondenți ai presei străine acreditați la București.Lucrările reuniunii au fost deschise de Gheorghe Rădulescu, viceprim- ministru al guvernului, membru al Academiei de științe sociale și politice, care a salutat călduros distinsele personalități din delegația institutului, pe toți participantii la reuniune.Faptul că prima manifestare a institutului a fost dedicată concepției președintelui Nicolae Ceaușescu despre o nouă ordine economică internațională are pentru noi — a spus vorbitorul — o deosebită semnificație. Alături de rațiunile de ordin pur științific care au determinat această opțiune, apreciem intru totul intenția inițiatorilor de a aduce în acest fel un omagiu contribuției active, neobosite, creatoare a șefului statului român la elucidarea conceptului și a principiilor unei noi ordini economice și politice internaționale, la promovarea și transpunerea in viață, printr-o susținută acțiune politică, a unor idei înaintate, care inspiră astăzi popoarele în lupta pentru emancipare și progres.în inițiativa Institutului de la Paris vedem, de asemenea, o recunoaștere a aportului activ al României în viața internațională, a contribuției sale la eforturile depuse astăzi de forțe tot mai largi pentru instaurarea unor relații internaționale întemeiate pe deplina egalitate în drepturi a tuturor popoarelor, pe dreptul lor de a se dezvolta corespunzător propriei voințe, pe o conlucrare democratică în făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Mulțumind pentru aprecierile for- tnulata, președintele institutului, dr. 

Arturo Frondizi, a spus : Doresc să salut marea națiune română, pe șeful de stat a cărui activitate a consacrat in lume această țară, pe cel ce apără principiul autodeterminării popoarelor, pe președintele Nicolae Ceaușescu. De asemenea, vreau, să a- dresez un salut călduros soției domniei sale, Elena Ceaușescu, pentru care am cele mai alese ginduri.Relevînd importanța sesiunii Începute la Paris, vorbitorul" a arătat că în examinarea problemei unei noi ordini economice internaționale s-a folosit exemplul României, al concepției președintelui Nicolae Ceaușescu asupra acestui subiect.Noi sintem profund convinși — a spus 'Arturo Frondizi — că dacă lumea nu se va îndrepta spre o nouă ordine economică internațională — și cind vorbesc de lume mă refer la lumea întreagă, la lumea socialistă și la lumea capitalistă — nu va e- xista nici o posibilitate pentru a pune baze reale și durabile păcii în întreaga lume. De aceea, dacă am inițiat reuniunea noastră în orașul Paris — în acest mare centru cultural al lumii — și am venit să continuăm dezbaterile noastre la București, este pentru că avem datoria — dacă examinăm gîndirea președintelui Nicolae Ceaușescu în lumina principiilor care conduc institutul nostru — să aducem omagiul nostru poporului acestei mari națiuni, aici, în această țară.In comunicarea pe care a prezentat-o, prof. dr. Giancarlo Elia Valori, secretarul general al institutului, comentînd prima parte a sesiunii, desfășurată la Paris, a spus : Consfătuirea cu privire la problemele unei noi ordini economice internaționale, în perspectiva interpretării date de președintele Nicolae Ceaușescu, își continuă și își încheie lucrările, aici, la București, un alt oraș simbol pentru noul curs al politicii economice internaționale.Republica Socialistă România se relevă de acum ca simbol, în fața o- piniei publice mondiale, prin politica sa, prin activitatea și gîndirea președintelui Nicolae Ceaușescu, subliniind necesitatea profundă de reînnoire în contextul relațiilor internaționale.Subliniind principiul identității dintre pace și dezvoltare, vorbitorul a continuat : Care sînt, în această situație, propunerile economiștilor și ale factorilor de răspundere din guvernele țărilor cel mai direct interesate în această problemă ? Iată întrebarea de fond, care a dat naștere acestei reuniuni și la care ea însăși caută să dea un răspuns.Un prim și prețios punct de reper desprindem de pe acum, fără îndoială, din întreaga activitate desfășurată în acest sens de președintele Nicolae Ceaușescu, care, în cadrul conducerii de stat, ca și în cel al numeroaselor sale intîlniri cu opinia publică mon

dială, în multiplele sale contacte cu alți șefi de state, mai ales ai țărilor în curs de dezvoltare, a atras constant atenția asupra schimbărilor din cadrul condițiilor politice internaționale și asupra totalei inechități care continuă să persiste la baza diviziunii internaționale a muncii.în acest sens, principiul neamestecului în treburile interne, cel al renunțării la folosirea forței sau la amenințarea cu folosirea ei, al respectului suveranității naționale a fiecăruia se fac auzite în mod constant în cuvîntările oficiale ale președintelui român și în hotărîrile de stat din România și conțin, ele însele, o valoare indicativă clară a voinței președintelui României de a acționa în 
Partea a doua a sesiunii, organizată Ia București, 

în colaborare cu Academia de științe sociale și politice LUCRĂRILE DE IERI
mod activ pentru pace și destindere internațională.La nivel mai riguros economic, lucrările acestei consfătuiri au scos în evidență măsura în care președintele Ceaușescu a adus contribuții noi și cu privire la o serie de măsuri practice ce trebuie luate pentru îmbunătățirea condițiilor de viață posibile în acele țări care, pînă in prezent, au fost exilate la periferia producției mondiale.Relevînd originalitatea poziției președintelui român față de problema dezvoltării, vorbitorul a spus : Iată de ce această consfătuire a avut ca punct de pornire tocmai analiza con- ținuturilor noi ale gîndirii președintelui Ceaușescu cu privire la această temă.în continuare, au fost prezentate comunicările : „Noua ordine economică internațională ; experiența României" — dr. Arturo Frondizi, președintele Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale ; „Problemele unei noi ordini economice internaționale ; o viziune românească — Nicolae Ceaușescu" — prof. dr. Giancarlo Elia Valori, secretar general al institutului ; „Independență și interde pendență. Obiective și căi ale edificării unei noi ordini economice internaționale" — prof. dr. Gheorghe Dolgu,' rectorul Academiei de studii economice din București, membru al Academiei de științe sociale și poli

tice ; „Probleme de bază ale comerțului mondial in perspectiva făuririi unei noi ordini internaționale" — prof, dr. Costin Murgescu, directorul Institutului pentru studierea conjuncturii economice internaționale, membru al Academiei de științe sociale și politice ; „Factorul monetar in restructurarea relațiilor economice internaționale" — prof. dr. Gheorghe Rădu- lescu, membru al Academiei de științe sociale și politice ; „Știința, tehnica și formarea cadrelor in noua ordine internațională" — dr. Mircea Malița, profesor la Universitatea București, membru al Academiei de științe sociale și politice ; „Mutații necesare in soluționarea problemelor alimentației pe plan mondial" — Ilie

Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitate economică financiară a Marii Adunări Naționale, directorul general al Institutului central de cercetări economice.în analiza problemelor noii ordini economice internaționale, dr. Arturo Frondizi a pornit, în comunicarea sa, de la necesitatea ca la baza noii ordini mondiale să stea justiția. Toate eforturile noastre —a spus el — trebuie să fie concentrate spre rezolvarea ultimei mari contradicții a secolului : inegalitatea crescîndă dintre popoarele bogate și popoarele sărace, dintre țările dezvoltate și țările subdezvoltate.După părerea noastră, politica de coexistență pașnică, reafirmată la Conferința de securitate și cooperare de la Helsinki, constituie un factoi favorabil pentru a determina comunitatea internațională să înceapă să se preocupe, cu prioritate, de soarta lumii a treia. Coexistența pașnică nu se reduce la o simplă pauză între conflicte militare, nici la simpla constatare că o înfruntare nucleară între superputeri ar însemna catastrofa generală. Ideea coexistenței pleacă de la acest fapt obiectiv, însă merge mai departe : a explpra perspectiva construirii unei noi ordini mondiale, bazată pe pace și echitate și în al cărei cadru vor putea fi satisfăcute așteptările multor popoare și multor milioane de ființe omenești, care cer 

cu hotărîre să beneficieze de roadele civilizației și culturii în acest prag al secolului XXI.Enorma contradicție dintre sectorul dezvoltat și cel nedezvoltat se exprimă în următorul raport : în 1973, 18 la sută din populația lumii a produs 64 la sută din bunuri. Obiectivul nostru, dacă dorim să prevenim grave conflicte viitoare, constă în crearea de structuri de producție și de schimb în sectorul subdezvoltat care să-i permită corectarea dezechilibrului exprimat în ecuația citată. într-un cuvîntv este urgent să acționăm pentru ca țările sărace să înceteze de a fi sărace, pentru a ieși din condiția de simpli producători de materii prime și alimente și a realiza dezvol

tarea lor agroindustrială după modelul națiunilor avansate.Referindu-se în continuare la falsele soluții oferite pentru scoaterea lumii a treia din sărăcie și dependență, vorbitorul a arătat că eșecul lor se datorează unei concepții greșite asupra dezvoltării. Eroarea constă in ideea că ar exista un fel de fatalitate care domină relațiile economice mondiale, de care umanitatea nu se poate elibera : fatalitate care constă în menținerea diviziunii internaționale a muncii, care împarte popoarele în producători de materii prime și alimente, pe de o parte, și producători industriali, pe de alta.Efortul țărilor în curs de dezvoltare trebuie să se concentreze asupra a- plicării de măsuri economice care să favorizeze acumularea internă, să încurajeze investițiile în sectoare- cheie ale dezvoltării, respectiv în cele mai productive, să distribuie industria pe întreg teritoriul național, să modernizeze și să tehnicizeze agricultura și mineritul, să ridice veniturile populației în așa fel încît să creeze piețe interne în continuă dezvoltare.Desigur, o condiție primară a dezvoltării independente este participarea poporului la guvernare, realizarea unei democrații sociale autentice, indiferent de forma instituțională aleasă de către fiecare națiune, 

potrivit tradiției sale și drepturilor sale la autodeterminare.Dezvoltarea economică este nu numai „noul nume al păcii", ci și baza materială a independenței popoarelor, a consolidării lor ca națiuni suverane.Națiunile deplin închegate și în dezvoltare sînt cele care vor defini noua ordine mondială la care aspirăm cu toții și în favoarea căreia acționează cu tărie președintele României, Nicolae Ceaușescu.Relevînd că omenirea este confruntată cu probleme de cea mai mare gravitate și complexitate, pe care nici un stat și nici un grup restrîns de state, oricît ar fi de puternice, nu pot să le rezolve singure, prof. dr. Gheorghe Radulescu a arătat, în comunicarea sa, că, mai mult ca oricind, construirea unei noi ordini economice internaționale care să a- sigure progresul fiecărui popor, colaborarea și cooperarea' cu drepturi egale, depline, a tuturor statelor se impun ca singura modalitate rezonabilă de stabilire a căilor și mijloacelor de ieșire din actualul impas și de pregătire a unui viitor mai prosper pentru toate popoarele lumii.Faptul că institutul a ales ca temă pentru prima sesiune a Consiliului său general „Problemele unei noi ordini economice internaționale, modul în care este concepută noua ordine de către președintele Ceaușescu" constituie pentru noi un prilej de adincă satisfacție. Președintele Republicii Socialiste România este una din personalitățile proeminente ale epocii noastre, a cărei activitate prodigioasă îmbină patriotismul fierbinte și înalta responsabilitate internațională, capacitatea de a previziona direcțiile dezvoltării României și de a imprima societății noastre avintul creator care o caracterizează și gîndirea cutezătoare în domeniul limpezirii căilor de soluționare a marilor probleme ale omenirii contemporane.Tot mai mult se recunoaște pe plan internațional rolul de pionierat pe care președintele României și politica sa externă îl au în 'cristalizarea conceptului de nouă ordine economică internațională, în dinamizarea făuririi acestei noi ordini în scopul dezvoltării colaborării între popoare, asigurării progresului și păcii in lume. Pentru președintele Nicolae Ceaușescu, noua ordine este indisolubil legată de ideea umanistă a lichidării stării de subdezvoltare, a a- sigurării pentru toate popoarele a unei vieți demne.în continuare, vorbitorul a expus, în lumina concepției președintelui Nicolae Ceaușescu, o serie de consi- derațiuni legate de problema mone

tară In raporturile ei cu noua ordine economică internațională. In acest context, comunicarea s-a pronunțat pentru o nouă ordine monetară și financiară, care trebuie să cuprindă soluții în vederea finanțării procesului de lichidare a decalajelor economice dintre țările lumii, creării unui nou sistem monetar internațional, îmbunătățirii statutului Fondului Monetar Internațional ca organism specializat al O.N.U., destinat să supravegheze și să sprijine aplicarea sistemului monetar internațional.Ca țară In curs de dezvoltare, România consideră că lichidarea fenomenului subdezvoltării trebuie să constituie un obiectiv primordial al noii ordini monetare și financiare internaționale. România susține, de asemenea, stabilirea unui raport just între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, realizarea unei mai mari stabilități a prețurilor, asigurarea alimentației, transferului de tehnologie, asistenței tehnice, pregătirii cadrelor naționale, promovarea unor raporturi cît mal largi de comerț și cooperare. Aceste cerințe ale dezvoltării devin tot mai imperioase, într-o perioadă în care prăpastia dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare se adîn- cește.'Dezbaterea prezentă se dovedește a fi fructuoasă și de bun augur pentru activitatea viitoare — a spus vorbitorul, în încheiere. Punînd concepția președintelui Nicolae Ceaușescu drept primul subiect al cercetărilor sale, institutul a adus nu numai un omagiu prezenței românești în rezolvarea problemelor internaționale, dar a atras atenția asupra legăturii între teorie și viață pe care opera președintelui român o ilustrează. Este unul din imperativele acestui moment de a traduce gîndul în faptă, de a prelungi raționamentul în acțiune și de a transforma principiile în conduită practică. Pentru noi, concepția președintelui Nicolae Ceaușescu conține acest adevăr de mare actualitate și în domeniul despre care am vorbit, domeniu care a cunoscut în trecut teorii prestigioase, dar puțină acțiune.Opera președintelui Nicolae Ceaușescu este atît un îndemn la măsuri concrete pentru instaurarea noii ordini economice internaționale, cît și un exemplu de hotărîre și fermitate pentru o conduită perseverentă, bazată pe încrederea în legile care guvernează societatea umană și istoria ei. iLucrările reuniunii continuă. în numărul nostru de mîine vom prezenta principalele probleme abordate în celelalte comunicări, cît și în cursul dezbaterilor.
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DIVERS
„Rezerva 
de talente"

Cercuri de artă plastică pen
tru preșcolari ? O întrebare la 
care Casa pionierilor din Satu- 
Mare a răspuns tot cu o între
bare : de ce nu ? Și astfel au fost 
organizate primele asemenea 
cercuri, care își desfășoară activi
tatea săptămânal la grădinițele nr. 
1 și 10. Deși ființează de numai 
trei luni, datorită generoasei și 
originalei îndrumări a profesoa
rei Iudita Sasu, pictorii... lilipu
tani s-au și apucat să dezlege 
tainele frumosului cu pastă 
tempera, care are culori mult 
mai vii decît acuarelele sau cre
ioanele. Este și motivul pentru 
care pasta tempera? exercită o 
fascinantă atracție asupra copii
lor, stimulindu-le fantezia. Cine
va spunea că inițiativa casei 
pionierilor de a organiza aceste 
cercuri in grădinițe s-a ivit din 
dorința de a-șl crea din . timp 
„rezerva de talente" de mai târ
ziu. Prichindeii abia 
să-și vadă „operele" 
expoziție. Dar și mai 
tori sînt părinții...

așteaptă 
in prima 
nerăbdă-

Pompă 
de stropit 

fumCU
A.Un cetățean din Tg. Jiu, 

Dumitru, și-a cumpărat in pri
măvară o pompă electrică pen
tru udatul legumelor din gră
dina casei. Două zile, pompa și-a 
făcut datoria ca la carte. A treia 
zi a început să scoată fum. Ci
tind mai cu atenție certificatul 
de garanție, A.D. a procedat con
form indicațiilor acestuia : a îm
pachetat frumușel pompa și a 
trimis-o pe adresa cooperativei 
„Electrobobinaj" din București, 
pentru a-i înlătura beteșugul. 
După un îndelung sejur la coo
perativa cu pricina, pompa s-a 
întors cu aceeași meteahnă. Prin 
septembrie, omul o face iar pa
chet și o trimite înapoi. Zilele a- 
cestea, pompa s-a întors la stă- 
pinul ei, dar la fel cum a 
plecat. Adică face ce face și 
scoate... fum. S-ar putea ~~ 
meșterii de la „Electrobobinaj" 
să fi descoperit vreo metodă 
nouă de a uda legumele : cu 
fum, în loc de apă. Să-i spună 
și omului. Dar și nouă.
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Culcat pe
| șosea laDupă ce s-a tot „cinstit" bufet, Victor Ciobanu a ieșit afară și a pornit-o, pe trei cărări, la vale. Deși era frig și iarnă, „încălzit", pesemne, peste măsură de băutură, a confundat zăpada șoselei cu cearșaful de la plapumă și s-a culcat exact în mijlocul drumului, pe raza comunei Topraisar, județul Constanța. Intr-o clipă, a adormit buștean. Așa se face că n-a auzit apropiindu-se de el autocisterna 31-Ct-6614. condusă neatent de șoferul Nicolae Stanciu. Atit de neatent incit, nici șoferul, la rîndu-i, n-a văzut mogil- deața din mijlocul drumului. A trecut cu mașina peste Ciobanu și l-a omorît.
I Și-a găsit
| leacul

De cum auzea pe cite cineva 
că suferă de o boală mai gra
vă, loan Lăpuște din Mediaș își 
oferea indată serviciile :

— Cu medicamentele nu faci 
nimic. Și-apoi, n-ai citit că a- 
buzul de medicamente se poate 
întoarce împotriva omului ca un 
bobirnac ? Uite, eu am descope
rit un leac simplu și garantat 
iută la sută.

Bineînțeles, 
sute de lei. Ba ------
informează procurorul șef Mir
cea Pașca din Mediaș — s-au 
găsit creduli care i-au dat și 
cite 1000, și cite 2 000, și cite 
3 000 lei pentu un... smoc de ier
buri veștede. Ierburi ca toate 
ierburile culese de pe cîmp, de 
prin pădure. Condamnarea pe 
care Lăpuște a primit-o deunăzi 
o să-i fie nu numai de învăță
tură, ci' și de... leac.

contra citorva
— după cum ne

Țuica
9

de Zalău
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— Țuica de Zalău arde, alta. Pe puțin 50 de grade.

ÎN NOILE ÎNTREPRINDERI

la fiecare loc deSălaju! — ca, de altfel, toate-zonele țării, dar mai cu seamă cele care pină nu de mult erau mai puțin dezvoltate din punct de vedere industrial — cunoaște în ultimii ani o puternică dezvoltare economico-socială. Acest fapt este marcat de ridicarea unor noi obiective industriale, unități mari, dotate la nivelul cerințelor actuale ale tehnicii mondiale. In acest context apar și noi colective de muncă, tinere atît ca experiență în activitatea productivă, cît și ca medie de vîrstă. Ne gîndim, bunăoară, la întreprinderea de armături din fontă și oțel, întreprinderea de conductori electrici emailați, întreprinderea de produse ceramice, Filatura de bumbac, I.J.C.M. și altele, care la ora actuală. împreună cu alte unități, formează noua zonă industrială a orașului Zalău.Pornind de la această realitate, una din preocupările permanente ale comitetului nostru județean de partid a fost și este îndrumarea atentă și sprijinirea concretă, la fața locului, a organizațiilor de partid din aceste unități industriale pentru ca ele să-și exercite rolul de conducător politic în fiecare loc de muncă, la nivelul înaltelor cerințe puse de Congresul al XI-lea al P.C.R., să mobilizeze in jurul lor colectivele de muncă în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor.In scurt timp vom trece la înfăptuirea prevederilor planului cincinal 1976—1980, parte integrantă a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre comunism. Pentru județul nostru, ca și pentru alte județe, In această perioadă se pune sarcina realizării pentru prima dată a unei producții industriale de cel puțin 10 miliarde lei. Este pe deplin firesc deci că în centrul preocupărilor noastre s-a aflat și se află întărirea organizațiilor de partid din

unitățile economice, creșterea capacității lor de organizare și mobilizare a celor ce muncesc la îndeplinirea tuturor acestor sarcini. In acest scop, ne îngrijim ca în noile unități industriale înființate in județ, pe lîngă comuniștii cărora li s-a încredințat sarcina să formeze primele nuclee de partid, să fie primiți în rîndurile partidului cei muncitori, meni care să constituie, prin întreaga lor comportare la locul de muncă și în societate, prin pasiunea și dăruirea
mai bunitehnicieni, ingineri, oa-

cu care muncesc pentru interesul obștii, adevărate exemple însufleți- toare pentru cei din jur. Ca urmare, în momentul de față există organizații de partid puternice în toate întreprinderile, la fiecare loc de muncă. Dacă la întreprinderea de armături din fontă și oțel, de exemplu, acum patru ani era o singură organizație de partid, în care activau doar 23 comuniști, la ora actuală există un comitet de partid cu 19 organizații de bază, din care fac parte peste 700 membri de partid.Comitetul județean de partid se ocupă în permanență, cu grijă și răspundere, de educarea politlco-ideolo- gică a membrilor de partid, de înarmarea lor cu principiile directoare ale politicii partidului cristalizate în Programul P.C.R., în celelalte documente ale Congresului al XI-lea. Aceasta se impune cu atît mai mult cu cit media de vîrstă a noilor colective de muncă este de 21—23 de ani, medie ce se reflectă, în chip firesc, și in componența organizațiilor
Secvențe din comerțul
cu produse industriale

de sezon
Sintem în plin sezon rece și, firește,, populația solicită o serie de bunuri industriale ce-i sint necesare in această perioadă. Cum se desfășoară aprovizionarea cu astfel de articole 7 Cum acționează organizațiile comerciale pentru a satisface cît mai bine cerințele cumpărătorilor 7 La inceputul lunii decembrie — „luna cadourilor" — reporteri ai „Scînteii" au făcut investigații pe această temă in mai multe județe. Pentru astăzi, am intrat in legătură cu corespondenții noștri din județele ARAD și DOLJ.

muncăde partid. Putem spune cS odată cu Începerea noului an de învățămînt organizațiile de partid, de tineret se ocupă mai intens de pregătirea poli- tico-ideologică a tuturor membrilor de partid, a uteciștilor, urmărind cu grijă ca tovarășii mai de curînd primiți în rîndurile comuniștilor să studieze temeinic și sistematic.Comitetul județean de partid Sălaj sprijină, prin membrii biroului său, repartizați pe unități, prin activiștii din cadrul secțiilor, organele și organizațiile de partid din întreprinderile tinere să-și însușească un stil eficient de muncă. în acest scop au fost ajutate să-și întocmească concret planurile de muncă, să cuprindă în ele probleme de stringentă actualitate ale fiecărei organizații de partid, să pregătească din timp materialele de analiză atît pentru ședințele de comitet și birou, cît și pentru adunările generale ale organizațiilor de partid, să urmărească perseverent cum se îndeplinesc liotărîrile adoptate, sarcinile ce decurg din documentele de partid. Sub semnul aceleiași preocupări, comitetul județean a inițiat și un ciclu de expuneri pe diferite teme ale vieții de partid, cu accent deosebit pe planificarea muncii, pe problematica adunărilor generale ale organizațiilor de bază, expuneri prezentate de activiști cu munci de răspundere. In orașele Zalău și Șimleul Sil- vaniei au fost organizate schimburi de experiență între diferite comitete de partid din noile unități economice pentru popularizarea metodelor de muncă cele mai rodnice, înlăturarea manifestărilor de formalism ce se mai observă în activitatea unor organizații de partid.Adunările anuale pentru dări de seamă în organizațiile de bază care s-au desfășurat de curind au evidențiat rezultatele dobîndite, sarcinile concrete de la fiecare loc de muncă în perspectiva activității productive din noul cincinal, căile de perfecționare, in continuare, a stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor. Ele au exprimat angajamentul ferm al comuniștilor de a acționa zi de zi pentru realizarea sarcinilor realiste, mobilizatoare care ne stau în față în prezent și în anii ce vin.
Ioan MORAR
secretar al Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R.
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nu Vai și amar de gîtul bieților clienți...Așa se tînguia T. Elena de la bufetul din comuna Cămăraș, județul Cluj. Și ca „mila“ ei pentru „gitul bieților clienți" să nu rămină vorbă-n vint. a Început să „boteze" rachiul cu apă chioară. Dar a intrat și ea la apă. Prin sentința penală a Judecătoriei Cluj-Napoca, a fost condamnată la trei luni.
ea la

De la țigară
Dumitru ' Moisă, din Hotărani 

(Mehedinți) s-a intilnit cu niște 
prieteni și s-au dus cu toții să 
se cinstească la un bufet. S-au 
„cinstit" ei pină i-a prins miezul 
nopții. Intorcindu-se acasă, cu
prins de toropeala băuturii, D.M. 
a adormit buștean, cu țigara a- 
prinsă. De la țigară au luat foc 
lucrurile din jur. Alarmați, ce
tățenii au sărit să stingă^incen- 
diul. L-au stins, dar " ” 
mai putut fi salvat, 
asfixiat.

Rubricd redactată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintei!

D.M. n-a 
Decedase
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I
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Zestrea edilitară a tuturor localităților țării sporește continuu. In Imagine: noi construcții de locuințe 
în municipiul Bacău

Zonele istorice urbane
în cadrul preocupării pentru sistematizarea orașelorDezbaterile pe probleme ale arhitecturii noastre, confruntată cu importanta misiune a sistematizării localităților, invită la o cît mai largă „înscriere la cuvînt". în acest sens, pornind de la articolul „Personalitatea orașului", apărut în „Scînteia", socotesc necesară o detaliere a problemei în direcția rememorării unor concepte, și anume a conceptelor de caracter și specific.Caracterul unei localități reprezintă esența localității respective, putînd să exprime „totul" într-o singură trăsătură. Spunem : „un oraș verde", „o metropolă" sau „un oraș al contrastelor" etc.Specificul unui oraș rezidă în alcătuiri specifice, în fapte sau în momente trăite, care, subsumate, pot contribui hotărîtor la definirea caracterului, dar pot rămîne și existența independente.Cele mai potrivite exemple în acest sens sînt zonele istorice ale orașelor care — prin poziția față de teritoriul urban actual, prin întindere, prin interes istoric și estetic în sine, prin valoarea fizică și funcțională prezentă sau posibilă — se înscriu gradat pe o imaginară scară a contribuției la definirea caracterului. Pentru Sighișoara, de exemplu, zona istorică rămîne ca un reper determinant și orice apropiere de problemele de sistematizare ale acestui oraș trebuie să aibă permanent în vedere aspectul amintit. Aceeași afirmație este valabilă și pentru alte orașe din Transilvania, unde nuclee medievale compacte intervin în continuare cu o pondere ridicată în definirea caracterului localității. Situația este diferită pentru orașe din alte părți. Am putea numi mai întîi localitățile în care o pluralitate de puncte de interes izolate conduce la o imagine globală caracteristică. Este cazul Ia- șiului, al Sucevei, al Tîrgoviștei, ca să dăm exemplele cele mai reprezentative. Aici, un relief vălurit, in-

Expoziția
Mac Constantinescu— Primul popas l-am făcut la u- nitatea nr. 82 Aradul — ne relatează corespondentul CONSTANTIN SIMION. Ce-am constatat ? Abundență de cumpărători, dar și de produse. De la intrare ne atrage a- tenția un ingenios și binevenit sector de vinzare cu autoservire, unde— la indemina fiecărui cumpărător— sint expuse, preambalat, peste 1 000 cămăși in diferite culori, mărimi, calități. Șeful unității, Aurel Dragalina, ne spune : „înainte de a introduce vinzarea prin sistemul de autoservire, puteam expune cel muțt 50 de bucăți. Acum expunem peste 1 000. Prin această formă de expunere directă, cumpărătorii au posibilitatea de a intra mult mai repede în posesia produselor pe care doresc să le cumpere, de a le „intoarce" pe toate fețele, cum se spune, și de a se decide in deplină cunoștință de cauză. Pentru copii și adulți avem deschisă, în prezent, o expoziție cu vinzare in raioanele de confecții. Deși produsele sînt aceleași pe care le prezentăm in mod obișnuit la vinzare, organizarea lor în expoziție — pe articole și grupe de vîrstă — s-a dovedit a fi o .formă de atragere permanentă a cumpărătorilor : aici se vînd zilnic de două ori mai multe produse decit în raioanele obișnuite. O concluzie a celor spuse pină aici ? Datorită acestor forme de comerț accesibile cumpărătorilor, -care ne permit să expunem la vînzare întreaga cantitate de marfă de care dispunem, în luna octombrie am desfăcut numai la confecții, cu peste 500 000 lei mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.Bineînțeles, nu sînt suficiente a- ceste constatări pentru a înfățișa situația de ansamblu privind aprovizionarea Aradului cu bunuri industriale de sezon. Tocmai de aceea am avut o convorbire cu tovarășul Viorel Stan, directorul Arad, care a declarat :< fondul contractat pentru IV 1975, întreprinderea primit o repartiție suplimentară de mărfuri în valoare de peste 32 milioane lei. respectiv la tricotaje — 16 milioane lei, țesături de bumbac— 5,3 milioane lei, încălțăminte — 3,6 milioane lei etc. Intre 1 septembrie și 20 noiembrie a.c. am desfăcut prin rețeaua de unități comerciale produse a căror valoare este cu 12 milioane lei mai mare decît în aceeași perioadă a anului trecut. Dacă pină în această toamnă am a- vut probleme în fiecare an cu arti-

I.C.R.T.I. „Pe Ungă trimestrul noastră a

„DANSĂM 
; DE 100 DE ANI I"Locuitorii comunei Pîrteștii de Jos (Suceava) au trăit zilele trecute un eveniment cultural deosebit : sărbătorirea a 100 de ani de activitate a formației de dansuri din localitate. De-a lungul unui veac de existență, dar mai ales in anii socialismului, valorosul colectiv artistic de aici a dus faima dansului popular bucovinean dincolo de granițele județului și ale țării, remarcindu-se totodată în nenumărate rinduri la concursurile republicane.Cu prilejul acestui jubileu artistic, la căminul cultural a avut

colele plușate — treninguri, cămăși, indispensabili, șosete, fulare etc. — la ora actuală și aprovizionarea cu asemenea articole decurge normal, stocul la zi fiind de ordinul a peste 194 000 piese. De asemenea, la încălțăminte dispunem de un stoc la zi de 11 000 perechi perechi cizmulițe și femei, 9 500 perechi tru copii, în mărimi numerele 11 și 26. Ne străduim să traducem permanent în viață indicațiile conducerii de partid de a asigura zilnic unitățile comerciale cu întregul sortiment de produse pe care-1 avem în depozit.— înainte de începerea raidului — ne spune NICOLAE bABĂLĂU, corespondentul nostru pentru județul Dolj — affî avut o convorbire cu tovarășul Ovidiu Răduică, directorul direcției comerciale județene, de la care am aflat că : „în rețeaua comercială a județului Dolj au fost livrate suplimentar, față de repartiția pentru trimestrul IV a.c., mărfuri industriale de sezon în valoare de peste 5 milioane lei. Ca urmare, in luna octombrie, planul de desfacere a fost depășit la bunurile industriale cu 3.5 milioane lei". După această convorbire am vizitat mai multe magazine de specialitate din Craiova. Am constatat, astfel, la fața locului, că acțiunea stabilită pentru perioada tîrgului de toamnă (1 octombrie — 23 decembrie), de a se extinde vinzarea stradală a mărfurilor specifice sezonului, continuă fără întrerupere și în „luna cadourilor". Numai in centrul orașului își desfășoară permanent activitatea a- proape 30 de tonete acoperite, amplasate pe trotuare (fără a dăuna circulației pietonilor), care expun la vînzare confecții și încălțăminte de sezon. O abundență de mărfuri — expuse ingenios, atît în vitrine, cît și la vinzarea liberă, nu numai în rafturi, pentru a putea fi ușor văzute de cumpărători — oferă și magazinul „Victoria", specializat în îmbrăcăminte pentru femei și bărbați, de pe str. Al. I. Cuza. La ma-, gazinul „Mercur", sistemul de autoservire s-a generalizat aproape în toate cele 50 de raioane existente. Acolo unde nu s-a putut generaliza autoservirea, s-au organizat standuri cu modele de produse, pentru ca solicitanții să aibă posibilitatea de a verifica respectivele produse și a-și face cumpărăturile în deplină cunoștință de cauză.

bocanci, 10 000 ghete pentru cizmulițe pen- cuprinse între

O lume statuară și alegorică, încremenită în gesturi de excepție. Vorbind într-un limbaj desigur „nespe- cios", dar care este al unei sincere emoții — astfel trebuie numită expoziția retrospectivă și selectivă strînsă în sălile a unui al plasticii românești, care a acoperit cu delicatețea tenace și robustă a prodigiosului și polivalentului său talent o jumătate de secol : vmaestrul MAC CONSTANTINESCU. Mai mult decît o punerea om de pregătire de specialitate, dublată de un instinct sigur și rar, gîn- dită și rostită în pă- mînt ars, lemn, piatră, marmură și metal, tinzînd, printr-o sforțare continuă și egală, spre perfecțiunea serenitatea clasică, lume a luminilor mereu mișcătoare statuarul ei, gîndită în timp și spațiu, care nu doar slujește, pentru oameni, frumusețea, dar pune și întrebări în numele lor. O osîr- die continuă, prefăcînd piatra în spirit și sădind viață în rădăcina lemnului imblînzit de căldura mîinii, transmisă dălții.O expoziție care, dincolo de întilnirea cu opera, te îndeamnă să meditezi asupra omului care o semnează cu emblema lui ușor de recunoscut. Emblema unui spirit superior, format la înalte și de autoritate școli ale culturii estetice, sedus deopotrivă de arta plastică, de cea a cu- vîntului și de exerci- . țiul ideii. Să ne amintim că Mac Constantinescu a ilustrat, cu o ieplină comprehensiu-

Dalles-ului, artist-reper

expoziție : ex- vieții unui o superioară

ȘiO vii, în

ne, autori celebri, în- cepînd cu Dante, că a scris și a publicat numeroase studii și cronici plastice, ctitorind, în același timp, societăți artistico-literare, predînd, la facultățile de! arhitectură și de arte decorative, istoria artei și modelajului, compoziția... Un magistru de școală a artei format la Academia liberă de pictură, desen și sculptură, sub vegherea lui Steriadi, Ștefan Popescu, Vero-
CARNET

PLASTICna. Jalea... Un permanent însetat de a ști (studiază sculptura cu Jean Baucher la Ecole des Beaux-Arts și cu Bouchard și Landow- sky la Academia Julian, frecventează atelierul lui Brâncuși, lucrează în atelierele Manufacturii naționale franceze de la Sevres, ia lecții de la celebrul Bourdelle la Academie de la Grande Chaumiere) și, în același timp, de a face, participind cu prestigiu și largă audiență la mari evenimente artistice și culturale ale epocii : de- corațiunile interioare ale Școlii române din Roma, ale fațadei Facultății de drept din București, monumentale panouri cu personaje alegorice în altorelief, reprezentînd, ca-n niște porți ale Civilizației : Agricultura, Comerțul, Cultura, Istoria și Geografia, Inventivitatea Ingenuitatea dența ; apoi Pavilionului
umană, și Abun- decorarea României

din Expoziția internațională de la New York cu acea lucrare în aramă bătută, înfă- țișînd, spectaculos și dinamic, ca într-un modern montaj cine- ' matografic, istoria românilor.In friza de aur a sculpturii noastre, efigia lui Mac Constantinescu se așază firesc lingă cele ale lui La- dea, Anghei, Jalea, Medrea sau Vlasiu și Irimescu. Nu este vorba de similitudini stilistice, de tensiuni conceptuale asemănătoare. Este vorba de exemplul de neodihnă și dăruire pe care, asemenea celor amintiți, Mac Constantinescu îl oferă cu generozitate și prestanță prezentului, generațiilor actuale de sculptori și desenatori ; o lecție admirabilă de profesionalism, de problematică majoră, de gînd și simțire care consideră destinul o- mului în general și-n particular, destinul generațiilor cu crezurile lor morale și civice, numai contopite în destinul patriei. Un artist „uimind prin diversitatea, prospețimea. adîncimea inspirației și desăvîrșirea tehnică pe care o stă- pînește". Aceste cuvinte ale lui Zaharia Stancu sînt, cred, un argument prestigios a- șezat în rîndurilor care se vor nu o vestire a expoziției", ci o schiță a artistului, deci un îndemn la în- tîlnirea cu el in sala Dalles — în aceste zile, sală a unui adevărat spectacol de gală, res- pirînd un credo artistic de-o viață cuprins într-o artă originală, expresivă și umanistă.
Alecu IVAN 
CHILIA

tuit cu genialitate de ctitorii și arhi- tecții vremurilor vechi, a permis înălțarea unei coroane de monumente. al căror subtil ritm își păstrează permanent relații armonice, diferit percepute din cele mai diverse perspective.Din acest punct de vedere, credem că soluția adoptată cu ani în urmă pentru sistematizarea „Pieței Unirii" din Iași s-a dovedit mai degrabă o abilitate de prezentare grafică decît o reușită reală. Pentru cel ce parcurge sau zăbovește în acest spațiu urban — de altfel cu grijă conceput în multe dintre detaliile sale — privirea nu trece printre cele trei blocuri înalte, așa cum ar cere „deschiderea" locului, ci este oprită a- brupt de ecranul corpului ce face legătura între cele trei blocuri.Nu putem, de asemenea, considera că volumul înalt și masiv al noului hotel „Bucovina" din Suceava contribuie la păstrarea atît de elegantei „siluete" a acestui oraș, în care edili și arhitecți s-au dovedit, în mod e- xemplar, păstrători și continuatori ai caracterului și elementelor specifice, fără să întîrzie ritmul sau să altereze funcționalitatea și valoarea estetică a dezvoltării moderne.O situație într-un fel apropiată este cea de la Tîrgu-Jiu, oraș păstrător al unui important ansamblu de sculptură modernă. — înțeles că această .prezență ce în ce mai frecvent de oamenii de artă, de turiști țară și de peste hotare — ar bui să marcheze fundamental în mod specific — concepția de tenjatizare a localității, ea propunîn- du-și să rezolve, simultan cu sarcinile edilitar-urbanistice propriu-zise, valorificarea acestui inestimabil legat brâncușian.Este limpede, deci, de ce trebuie adoptată o optică diferențiată, de la o localitate la alta, fundamentată pe studii individualizate, amănunțite.In acest sens, există în țara noastră o serie de rezultate remarcabile. S-au realizat pînă în prezent, pentru 30 de orașe, studii care cuprind determinare^ și delimitarea zonelor istorice, precizarea clădirilor importante și a fronturilor construite ce prezintă interes, ca și propuneri de valorificare complexă a zonelor respective.Această rapidă adaptare și punere în practică nu este întîmplătoăre. Bucureștiul, Constanța și numeroase alte orașe din țara noastră își definesc caracterul printr-un complex de factori. Există, fără îndoială, și puncte sau zone specifice („Lipscani — Curtea Veche — Sfînta Vineri" etc., monumentele de pe cornișa S-V a Dîmboviței — pentru București ; „Zona portului" — pentru Constanța), dar interesul maxim este reprezentat de „croiul" și „țesutul" urban în ansamblul său : relațiile cu extraur- banul. orientarea față de elementele naturale, modul de ocupare a terenului. trama stradală, natura fondului construit.Poziția diferențiată a sistematizato-

Este de la sine — din căutată din tre-sis-

rulul nu este, în aceste cazuri, deloc ușoară. El trebuie să distingă, din- tr-un conglomerat de factori, tocmai unitatea lor. în același timp, el este chemat să intervină cu ordonări Si ierarhizări impuse de viață, fără ca prin aceasta să contrazică, în noua unitate creată, sensurile principale ale continuității.O poziție aparte reprezintă, în definirea caracterului majorității orașelor din țara noastră, rețeaua de circulație. Trama stradală a multor localități românești a apărut în procesul istoric nu ca urmare, grăbită, a unui act arbitrar, ci ca rezultat organic al stabilirii legăturilor simple (pe baza sănătosului principiu al „cărării bătute"). De aceea, elemente ale acestei rețele istorice pot deveni, cu modernizările cuvenite, componente ale sistemului de preluare a marelui trafic de mărfuri ți persoane ce caracterizează viața urbană contemporană.O astfel de analiză atentă a tramei stradale, mai ales în zonele istorice cu vaduri comerciale bogate, poate conduce la închegarea unui sistem complex de circulație cuprin- zînd și rezervații pentru pietoni. A- ceastă problemă nu și-a găsit încă la noi rezolvările cuvenite, deși e- xistă propuneri utile care ar contribui, în același timp, la un contact mai intim cu arhitectura și arta veche din zonele respective.Ca o concluzie generală se desprinde faptul că aprecierea atentă a fiecărei componente a fondului construit este obligatorie. In București există 175 de monumente de arhitectură clasificate ca atare. Există valori aparținînd unor perioade și stiluri diferite : arhitectură veche feudală, arhitectură „de tîrg", interesante construcții ale eclectismului de factură clasicistă, o puternică inserție de arhitectură „modernă" interbelică. Toate acestea se cer cunoscute în amănunțime, evaluate istoric, estetic, funcțional, întreținute și valorificate în cadrul noilor alcătuiri propuse. In acest sens, este meritorie inițiativa unor organisme e- dilitare (de pildă, I.C.R.A.L. din sectorul 1 al Capitalei), care au înțeles să privească operațiunile curente de întreținere a unor construcții șl ca pe un act de restituire a valorii arhitecturale, alterată adesea de intervenții neinspirate sau de degradare fizică. Astfel de acțiuni de cultură urbană se cer îmbrățișate de către specialiști, încurajate și extinse de către edili.Există numeroase alte aspecte legate de găsirea formulelor celor mal potrivite de intervenție în procesul de continuă regenerare a organismului urban, care cunoaște astăzi în țara noastră transformări fundamentale. Se detașează însă, ca o condiție prealabilă fundamentală, înțelegerea rolului sistematizării și al sistematizatorului ca un integrator în interiorul unui amplu și complex proces de însemnătate istorică.
Arh. Mircea LUPU

Săptămîna Teatrului „C. I. Nottara"Ieri a început Săptămîna teatrului „C. I. Nottara". Gongul inaugural a fost marcat de premiera piesei „întoarcerea la Micene" de Evanghelos Averoff Tossizza — spectacol de aleasă ținută, ce a avut loc în prezența autorului, distinsă personalitate a vieții poirtioe și culturale din Republica Elenă. Cu același prilej, în holul teatrului au fost expuse schițe de decoruri și costume, fotografii din acest spectacol, regizat de Dan Nasta și reunind un mănunchi de valoroși actori ai scenei noastre (Constantin Brezeanu, Ion Marinescu, Ștefan Iordache, Liliana Tomescu, Gilda Marinescu, Lucia Mureșan și alții).„Săptămîna" va prilejui variate reprezentații, o masă rotundă pe

tema „Rolul artei și teatrului în •- ducația tineretului și în pregătirea lui pentru muncă și viață", precum și numeroase întîlniri ale colectivului artistic de la „Nottara" cu critici de artă, cadre didactice, elevi, studenți, cu spectatori din întreprinderi. Tot in „săptămîna" a- ceasta, vor începe repetițiile a două noi montări ale acestei stagiuni („UlciorulKleist, în regia lui Dan „Sizwe Bansi a murit" de Athol Fugard, în regia lui Alexa Visarion). La primele participe și prezentate creatorilor.
sfărîmat" de Micu, șirepetiții este invitat să publicul, căruia îi vor fi punctele de vedere ale

Natalia STANCU-ATANASIU

încheierea de față, „PO- t V 21,40
21,55
22,10
22,30

PROGRAMUL I

primă mărime" — Premieră 
pe țară.
Interpretul preferat ; 
Cadran economic mondial. 
24 de ore.
închiderea programului.

PROGRAMUL H
16,00 Campionatul mondial de 

handbal feminin : România — 
Cehoslovacia. Transmisiune 
directă de la Vilnius.

17,00 Emisiune în limba germană. 
18,45 Tragerea Loto.
18,55 - ..............................Din lumea plantelor și ani

malelor.
1001 de seri.
Telejurnal. 
Reflector.
Film artistic : „O stea da

17,00 Telex.
17,05 Muzică populară.
17,20 Reportaj T. Vine orașul.
17,40 Inscripții pe celuloid.
18,00 Muzică ușoară.
18.30 Virstele peliculei.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de operetă : „Valurile 

Dunării".
21,25 Viața economică a Capitalei.
21,45 Telex.
21,50 Armonii Intime.

loc un frumos spectacol muzi- cal-coregrafic, celor mai merituoși animatori culturali înmî- nîndu-li-se, din partea Consiliului culturii și educației socialiste, insigna și brevetul de evi- dențiați in munca culturală de masă. (Gheorghe Parascan).
„LUNA MUREȘANĂ..."Cea de-a cincea ediție a „Lunii mureșene a culturii și educației socialiste" cuprinde un amplu program de manifestări politico-educative, cultural- artistice și științifice organizate pe tot cuprinsul județului Mureș, la casele de cultură și căminele culturale, Ia cluburi și in alte săli publice. Expoziția de carte social-politică, deschisă in

Carnet culturalholul cinematografului „Arta" din Tîrgu-Mureș, pune în evidență bogata apariție editorială, acțiuni similare inaugurînd și in alte localități „Zilele cărții social-politice". Actuala ediție mai cuprinde „Zilele științei la sate", „Decada muzeelor din județul Mureș", „Zilele mărcii poștale românești", care, împreună cu alte manifestări cultural-educative de masă, sint menite să răspundă interesului celor mai largi categorii de oameni ai muncii. (Cornel Po- găceanu).

CERC DE ETNOLOGIESub genericul „Folclorul în perspectiva axiologică", în Aula Magna a Universității din Timișoara s-au desfășurat lucrările celui de-al 5-lea colocviu de folclor, manifestare științifică tradițională la care au participat cadre didactice, activiști culturali, studenți. Au susținut expuneri cadre didactice universitare și cercetători din București și Timișoara. Cu acest prilej, s-a constituit și cercul de etnologie din Timișoara al Aca

demiei Republicii Socialiste România, care-și propune valorificarea interdisciplinară a tradițiilor culturii populare din Banat, aparținînd oamenilor muncii români și naționalităților conlocuitoare din această parte a țării. (Cezar Ioana).
SCHIMBURI 

DE EXPERIENȚĂDin inițiativa secției_de propagandă a comitetului județean de partid, în județul Arad a fost declanșată o suită de acțiuni al căror scop vizează îmbunătățirea activității politice de masă. Este vorba de un număr de 9 schimburi de experi

ență organizate pe centre de comună — primul a avut loc în comuna Socodor — pe tema : „Metodele folosite de comitetele comunale de partid pentru antrenarea colectivelor de agitatori, a colectivelor de agitație vizuală și a redacțiilor gazetelor de perete și satirice, în vederea mobilizării locuitorilor de la sate la acțiunile privind dezvoltarea economico-socială a localităților în lumina sarcinilor reieșite din Hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R. Asemenea schimburi de experiență se vor organiza și la Tîrnova, Vinga, Cermei, Buteni, Beliu, Pecica, Săvîrșin și Gurahonț. (Constantin Simion).
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Tovarășul Santiago Carrillo 
a sosit in CapitalăJoi a sosit în Capitală tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie îrfțara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întimpinat de tova-

Sosirea în Capitală a vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al II. P. Ungare, tovarășul ferenc HavasiJoi seara a sosit în Capitală tovarășul Ferenc Havasi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, pentru a participa la o întîlnire de lucru a președinților celor două părți în Comisia mixtă guvernamentală româno-ungară de colaborare e- conomică.La aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășii Ilie Ver-
Semnarea Protocolului privind dezvoltarea
colaborării și cooperării româno-gabonezeJoi s-au încheiat în Capitală convorbirile dintre Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, și Jean Stanislas Migolet, viceprim- mj nistru al guvernului gabonez.k spiritul înțelegerilor convenite întne -președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, cei doi vice- prim-miniștri au examinat realizările obținute în dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării româno- gaboneze, precum și posibilitățile și căile de extindere a conlucrării bilaterale în diverse domenii de interes reciproc.După încheierea convorbirilor, Gheorghe Oprea și Jean Stanislas Migolet au semnat Protocolul privind dezvoltarea colaborării și cooperării dintre Republica Socialistă România și Republica Gaboneză.Ștefan Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperăm economice internaționale, și Eloi de stat giei și semnat Republicii Socialiste România la Societatea minelor de fier — SOMIFER — din Gabon.Au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor ne, Dan Rădulescu, adjunct al truiui minelor, petrolului și giei, Mihail Aldea, adjunct al truiui sănătății.

Rahandi Chambrier, secretar la Ministerul Minelor, Ener- Resurselor Hidraulice, au Protocolul de participare a
exter- minis- geolo- minis-

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Tai- landei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al acestei țări, Chati- chai Choonhavan.

★Joi dimineața a sosit la București o delegație a filialei gruzine a Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de R. V. Gordeziani, secretarul comitetului de partid al Universității de stat din Tbilisi, care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., va face o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.La aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată. de și activiști ai Consiliului General A.R.L.U.S. Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București.
membri

★Joi dimineață, în Capitală, la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc o întîlnire prietenească între membri ai conducerii Asociației de prietenie româno- chineză și artiștii ansamblului Liaonin din R. P. Chineză.Cu acest prilej, tovarășii Ion Po- pescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, și Bi ’ikri-tin, membru al Comitetului permanent al Comitetului revoluționar al provinciei Liaonin, ‘conducătorul ansamblului, au rostit alocuțiuni.In încheiere, cei prezenți au vizionat un program de filme documentare românești.La întîlnire au fost prezenți membri ai Ambasadei R. P. Chineze la București.prilejul turneului întreprins în noastră de Ansamblul de cîn- și dansuri Liaonin din Repu- Populară Chineză, ambasadorul Chineze la București, Li Tin-
Cu tara tece blica R.P. ciuan, a oferit joi o recepție.Au participat tovarășii Ion Popes- cu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, Constantin Potingă, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Jinga, vicepreședinte

„Salonul luminii" s-aCu cîteva luni în urmă, în intenția îmbunătățirii și diversificării ofertei la corpurile de iluminat, producătorii și comerțul au organizat „Salonul luminii". Exponatele au demonstrat că fantezia creatorilor, îmbinată cu măiestria lucrătorilor din întreprinderile producătoare, pot a- duce revirimentul așteptat de public. Astfel că, deși nu a trecut multă vreme de la închiderea acelui salon, rezultatele practice se și fac simțite : raioanele specializate din magazinele cu articole electrocasnice oferă acum o gamă mult sporită de corpuri de iluminat, într-o varietate capabilă să răspundă gustului unei largi categorii de cumpărători. Unitățile producătoare („Electrometal" — Cluj-Na- poca ; „Victoria-Guban" — Timișoara ; „Metalocasnica" — București și altele) au introdus rapid in producția de serie acele modele din „Salonul luminii" care au întrunit aprecierile publicului vizitator.— Față de o perioadă nu prea îndepărtată, ne spunea Tudor Nicolae, responsabilul magazinu- 

rășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

deț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. președintele părții române în comisie, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.De asemenea, a fost prezent dr Gydrgy Biczo, ambasadorul R.P. Ungare la București. (Agerpres)

Au' luat parte, de asemenea, Jean Firmin N’Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București, și membrii delegației guvernamentale gaboneze.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a viceprim-ministrului Guvernului Republicii Gaboneze, Jean Stanislas Migolet, joi seara, ambasadorul Republicii Gaboneze la București, Jean- Firmin N’Gondet, a oferit un cocteil.Au participat tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dan Rădu- lescu. adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Mihail Aldea, adjunct al ministrului sănătății, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi ai diplomatice alți membri unor misiuni la București, diplomatic.acreditațiai corpului
★Gheorghe Oprea a ofe-Tovarășulrit un dineu în onoarea delegației guvernamentale gaboneze, condusă de Jean Stanislas Migolet.In timpul dineului s-a toastat în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu și Albert Bernard Bongo, pențru dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de colaborare și prietenie româno-gaboneze. (Agerpres) 

f

al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., oameni de attă și cultură, alte persoane oficiale.
★La invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România a sosit în țară o delegație a Crucii Roșii din R. P. Chineză, condusă de Lo Tung Hsiang, membru al Comitetului Permanent al Consiliului Executiv al Crucii Roșii Chineze.Delegația a fost primită la sediul Consiliului Național de general-colonel Mihai Burcă, președintele Societății de Cruce Roșie din România. Au fost abordate probleme privind activitatea celor două organizații și colaborarea dintre acestea. La întil- nire a participat Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București.Joi a plecat spre Bogota o delegație a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, condusă de Aldea Militaru, președintele uniunii, care, la invitația Centralei Cooperativelor Agricole de Reformă Agrară din Columbia — CECORA — va face o vizită în această țară. (Agerpres)

Acționînd perseverent pentru diversificarea și modernizarea ?roducției, colectivulntreprinderii de piese auto din Satu-Mare fabrică în serie o remorcă acoperită, cuplată la tractoare, destinată transportului personal agricolmuncile cîmpului. Ea poate să fie utilizată și
de Ia

și de pe șantierela transportul lucrătorilor pe șantiere de construcții și parchete forestiere. „Această remorcă —‘ ne spune directorul întreprinderii, ing. loan Indre — poate transporta, în condiții confortabile, pe orice anotimp,' 30 persoane pe scaune și 10 in picioare. Fiind ușoară și robustă în ace-
mutat in magazinelui „Electrolux", din Calea Victoriei, sortimentul pe care-1 expunem este mult îmbogățit : circa 100 de feluri de lustre, peste 100 de modele de veioze, o mare varietate de aplice și lampadare, lămpi de carte, lămpi de birou etc. Oferim, de asemenea, și o mai mare diversitate de abajururi. O consecință directă a îmbunătățirii ofertei la această categorie de mărfuri este creșterea volumului vînză- rilor. în ultima vreme am vîn- dut cu 25 la sută mai multe corpuri de iluminat decît în perioada corespunzătoare a anului trecut.Efectele pozitive ale „Salonului luminii" sînt vizibile în toate magazinele și raioanele specializate din țară — unde gama corpurilor de iluminat expuse spre vinzare este mult mai bogată decît în trecutul apropiat. în prezent se află la indemîna publicului , peste 200 de modele, dintre cele mai diverse. In felul acesta cumpărătorul își poate alege, din mai multe variante posibile, lustra sau lampadarul care se potrivesc gustului său.

Încheierea vizitei 
delegației Federației 
Egiptene a Muncii27 noiembrie și 4 decembrie delegație a Federației Egip- Muncii, condusă de Salah președintele federației, a e- o vizită de prietenie în țara la invitația Consiliului Cen- Uniunii Generale a Sindica-

intre 1975, o tene a Gharib, fecțuat noastră trai altelor din România.In timpul șederii în țara noastră, delegația Federației Egiptene a Muncii a avut convorbiri la Consiliul Central al U.G.S.R., a vizitat întreprinderea de tractoare din Brașov, Combinatul petrochimic Brazi. îrftre- prinderea de confecții și tricotaje București, unele obiective social-cul- turale și de interes turistic, a avut întîlniri cu activiști sindicali, a purtat discuții cu muncitori, cadre de conducere și activiști ai sindicatelor din întreprinderile vizitate.
★Joi dimineața, delegația Federației Egiptene a Muncii a plecat spre patrie. La aeroport, delegația a fost condusă de tovarășii Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor.A fost prezent ambasaddrul Republicii Arabe Egipt la București, Hassan Aii Daoud.

Cu ocazia sărbătorii
naționale a Republicii 

FinlandaCu ocazia sărbătorii naționale Republicii Finlanda, acestei țări la București, Suomela, a oferit, joi seara, cepție.Au participat Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Emil Nicol- cioiu, ministrul justiției, Ion Cosma, ministrul turismului, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerilor unor instituții centrale, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. alți membri ai corpului diplomatic.

aambasadorul Pentti o re-

(Agerpres)
vremea

teri în țară : Vremea s-a menținut 
relativ caldă. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în partea centrală a Mun- 

. teniei și în sudul Moldovei. Pe alocuri, 
s-a produs ceață, iar izolat chiciură în 
Transilvania. Cîmpia Dunării, sudul Do- 
brogei și nordul Moldovei. VIntul a su
flat slab, pînă la potrivit, iar în zona 
Carpaților Occidentali a atins 50 km pe 
oră. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 7 grade la Brașov și 
plus 10 grade la Sf. Gheorghe-Deltă. In 
București : Vremea a fost relativ cal
dă, cu cerul variabil, mai mult noros 
în cursul dimineții. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
7 și 8 decembrie. în țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros, îndeosebi în 
nord-estul țării, unde, local, vor cădea 
precipitații slabe. VIntul va sufla In 
general slab, cu Intensificări în nord, 
unde și temperatura aerului va scădea 
ușor. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 6 șl plus 4 grade, mai coborite 
In estul Transilvaniei, iar maximele în
tre minus 2 și plus 8 grade, izolat mai 
ridicate, se va produce ceață. îndeosebi 
In sudul țării și In depresiuni. In Bucu
rești : cer mai mult noros. Ceată, mal 
ales seara și dimineața. Vint slab, pînă 
la moderat. Temperatura ușor variabilă.

LOTOCÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 28 NOIEMBRIE 1975Extragerea I: cat. 1 : 1 100% ' și 4 variante 10% a 7 000 lei ; 1,60 a 28 772 lei ; cat. 3 : 8.95 lei ; cat. 4 : 12,90 a 3 569 lei ; 86,65 a 531 lei ; cat. 6 : 166 aREPORT CATEGORIA 1 : Extragerea a II-a
variantă un autoturism „Dacia 1300“ ‘ ' cat. 2 :a 5 144 cat. 5 : 277 lei.151 lei.: cat. A : 2 variante 25% a 14 098 lei și 4 variante 10% a 5 639 lei ; cat. B : 3,95 a 7 709 lei ; cat. C : 15,55 a 1 958 Iei ; cat. D: 30,80 a 989 lei ; cat. E : 71,90 a 424 lei ; cat. F : 170,80 a 178 lei ; cat. X : 2 138,15 a 100 lei.

lași timp, remorca dispune de instalații proprii de iluminat, încălzire pe timpul staționării, de nișe și încăperi pentru bagaje și unelte de lucru. Ea poate fi utilizată și ca loc de servire a mesei în pauza de lucru sau ca adăpostire pe timp nefavorabil". (Octav Grumeza, coresponden- Scinteii").

si ministrul federal de externe al R. F. Germania,
Hans-Dietrich Genscher

Germania, împreunăFederaleGenscher,la invitația ministru- externe al RepubliciiGeorge Maco-
Joi a sosit în Capitală vicecancelarul și ministrul federal de externe al Republicii Hans-Dietrich cu soția, care, lui afacerilor Socialiste România, vescu, face o vizită oficială în țara noastră.. La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de George
Începerea convorbirilor oficiale

în re- dintre apre-

schimbal Re- George

La București au început» în cursul după-amiezii de joi, convorbirile oficiale dintre George Macovesch, ministrul blicii Socialiste România, Dietrich Genscher, ministru federal de externe ; publicii Federale Germania.Cei doi miniștri au trecut vistă evoluția raporturilor România și R. F. Germania, ciind că există largi posibilități pentru extinderea și diversificarea acestora, în interesul celor două țări, al cauzei păcii și înțelegerii în Europa. Au fost examinate căi și modalități de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări, îndeosebi pe planul schimburilor comerciale și cooperării economice, ambele părți exprimîndu-și dorința de a le dezvolta și mai mult. A avut loc, de asemenea, un
★Ministrul afacerilor externe publicii Socialiste România, Macovescu, a oferit un dineu în o- noarea vicecancelarului și ministrului federal de externe al Republicii Federale Germania, Hans-Dietrich Genscher.Au participat Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Cosma, Nicolae Mănescu, Emil Nicolcioiu, Vasile Bumbăcea, miniștri, alte persoane oficiale.Au luat parte persoanele oficiale vest-germane care il însoțesc pe oaspete în vizita în țara noastră și Erwin Wickert, ambasadorul R.F. Germania la București.In toastul rostit cu acest prilej, ministrul român al afacerilor externe a salutat cu căldură pe oaspete, subliniind că în ultimul deceniu relațiile româno—vest-germane au cunoscut un progres neîntrerupt, contribuind la cauza înțelegerii și destinderii în Europa. O contribuție cu totul deosebită în acest sens au adus-o vizitele și întîlnirile la cel mai înalt nivel și înțelegerile convenite între cele două

afacerilor externe al Repu- ' ' și Hans- vicecancelar și al Re

Premiile Asociației cineaștilor pe anul 1974Apreciind valoarea artistică și conținutul politic-educativ ale producțiilor cinematografice românești prezentate, în premieră, în cursul anului 1974, Asociația cineaștilor din România a acordat recent următoa^ rele premii : FILM ARTISTIC DE LUNG METRAJ : Marele premiu ACIN : Malvina Urșianu pentru filmul „Trecătoarele iubiri" ; Premiul special : D. R. Popescu și Geo Sai- zescu pentru contribuția lor la dezvoltarea comediei cinematografice românești ; Premiul pentru regie : Dan Pița și Mircea Veroiu pentru filmul „Duhul aurului" ; Premiul pentru debut cinematografic : Cristiana Nicolae pentru filmul „întoarcerea lui Magellan" ; Premiul pentru scenariu : Marin Preda, pentru scenariul filmului „Porțile albastre ale orașului" și Geza Domokos, pentru scenariul filmului „De bună voie și nesilit de nimeni" ; Premiul pentru imagine : Iosif Demian pentru imaginea filmului „Duhul aurului" ; Premiul pentru interpretare feminină : Eliza Petrăchescu pentru rolul din filmul „Duhul aurului" ; Mențiune specială : Elisabeta Jar Rozorea pentru rolul din filmul „De bună voie și nesilit de nimeni" ; Premiul pentru interpretare masculină : George Motoi pentru rolul din filmul „Trecătoarele iubiri" și SergiujNicolaescu pentru rolurile din filmele „Nemuritorii" și „Un comisar acuză" ; Mențiune specială : Ion Caramitru pentru rolurile din filmele „Porțile albastre ale orașului" și „Stejar — extremă urgență", și Ferencz Fabian pentru rolul din filmul „De bună voie și nesilit de nimeni" ; Premiul pentru muzică : Dorin Liviu Zaharia pentru muzica filmului „Duhul au-
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Handbalistele noastre-în turneul final
al campionatelor mondialeTeleviziunea ne-a oferit ieri după amiază urmărirea în direct, de la Vilnius, a celui de-al doilea meci al handbalistelor noastre la campionatele mondiale. A fost vorba de partida lor cu echipa Norvegiei, care, după cum se știe, trebuia să aibă loc marți. Deși nu au jucat prea degajat, acțiunile ofensive fiind cam lente, iar șuturile la poartă indecise, sportivele românce și-au adjudecat victoria — 

Macovescu, cu soția, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Morega, ambasadorul României în R. F. Germania, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Erwin Wickert, ambasadorul R. F. Germania la București, și membri ai ambasadei.

la Bonn,

de păreri asupra unor probleme ale vieții politice internaționale de interes comun.La convorbiri participă, din partea română, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Morega, ambasadorul României funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Din partea Republicii Federale Germania participă Erwin Wickert, ambasadorul acestei țări la București, Giinther Van Well, director general al Direcției relațiilor politice din Ministerul Afacerilor Externe, Klaus Kinkel. director, Renate Finke-Osian- der, șeful serviciului țări socialiste europene din Ministerul Afacerilor Externe, consilieri.
★țări. Declarația solemnă comună semnată cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în R.F. Germania, în vara anului 1973 — a arătat vorbitorul — așază aceste relații pe o temelie solidă, consacrînd angajamentul celor două state de a se călăuzi după principiile și normele noi ale dreptului internațional atît în relațiile reciproce, cit și în raporturile lor cu celelalte state.în toastul său, vicecancelarul și ministrul federal al afacerilor externe a subliniat că stabilirea relațiilor diplomatice dintre R.F. Germania și România. în urmă cu aproape un deceniu, a constituit o muncă de pionierat pentru normalizarea relațiilor în Europa. De atunci, raporturile dintre cele două țări s-au dezvoltat continuu, constituind, în multe privințe, un exemplu pentru relațiile dintre state cu orinduiri sociale și politice diferite.In timpul dineului s-a toastat în să- nătațea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a președintelui Republicii Federale Germania, Walter Scheel, pentru dezvoltarea continuă cooperării dintre a prieteniei și cele două țări.

pentru decoruri :rului" f PremiulMarcel Bogos pentru decorurile filmelor „întoarcerea lui Magellan" și „Un comisar acuză" ; Premiul pentru coloana sonoră : Gheorghe Marai pentru coloana sonoră a filmului „Tatăl risipitor" • și pentru întreaga sa activitate în domeniul sunetului de film ; Premîul pentru montaj : Dan Naum pentru montajul filmelor „Duhul aurului" și „Un comisar a- cuză" ; Premiul pentru critică : Dr. Ion Cantacuzino pentru contribuția excepțională la fundamentarea și dezvoltarea istoriografiei cinematografice naționale. FILMUL DE SCURT METRAJ : Premiul pentru film-eve- niment : Octav Ioniță pentru realizarea filmului închinat celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei, „România azi" ; Premiul pentru film documentar : Ion Moscu pentru filmul „Iarna unui pierde-vară“ ; Premiul pentru scenariu : Titus Mesaros pentru filmul „Iscusința nu așteaptă vîrstă" ; Premiul pentru film științific : Mirel Ilieșiu pentru filmul „Politehnica satului" și Dona Barta pentru filmul „Variațiuni pe aceeași temă" ; Premiul pentru film TV : Ti- motei Ursu pentru realizarea anchetei sociale „Brazii" ; Premiul pentru imagine : operatorilor de film TV Mircea Gherghinescu, Emil Hențiu și Nicolae Niță pentru imaginea filmului „România, țara mea" ; Premiul pentru film de animație : Ion Truică pentru realizarea filmului „Marea zidire" ; Premiul pentru plastica de animație : Tatiana Apahideanu pentru filmul „Fetița de turtă dulce" ; Premiul special al juriului : Mircea Său- can pentru filmul „Ziduri și mîini" și Slavomir Popovici pentru filmul „Letopisețul lui Hrib".

dealtfel scontată — cu scorul de 13—10 (6—3). Majoritatea golurilor au fost realizate de Rozalia Șoș și Simona Arghir.După primele două etape, calificarea pentru turneul final al C.M. este sigură pentru următoarele echipe : România, Cehoslovacia (grupa de la Vilnius), Iugoslavia, Ungaria (grupa de la Rostov pe Don), R.D. Germană și Uniunea Sovietică (grupa de la Kiev) — ultimele partide ale acestora nemaiputînd influența prea mult clasamentele respective. De menționat însă că în turneul final e- chipele calificate nu mai susțin un nou meci direct, în clasamentul general contînd rezultatul obținut in grupe. Iată de ce se poate considera că programul de astăzi are cîteva veritabile derbiuri : România — Cehoslovacia (la Vilnius, pe care îl vom putea urmări pe micul ecran de la ora 16) și Iugoslavia — Ungaria (la Rostov pe Don). Celelalte meciuri ale zilei sînt : Japonia — Norvegia, Danemarca — Tunisia, R.D.G. — S.U.A., U.R.S.S. — Polonia.Iată și rezultatele celorlalte două meciuri desfășurate ieri : Kiev : Polonia — S.U.A. 21—6 (10—3) ; Rostov pe Don : Ungaria — Tunisia 28—6 (14-3).
TENISArgentineanul Guillermo Vilas, suedezul Bjorn Borg, românul Ilie Năstase și americanul Arthur Ashe s-au calificat pentru semifinalele competiției internaționale de tenis „Turneul campionilor" in curs de desfășurare la Stockholm. în ultimele partide din cadrul grupelor. Arthur Ashe l-a învins cu 6—4, 6—1 pe Manuel Orantes, în timp ce întrecut cu 7—5. 4—6. 6—1 în semifinale, Vilas îl va Ilie Năstase, iar Borg va potriva lui Ashe.

Vilas l-a pe Borg. întîlni pe juca im-

Maiestății Sale BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele TailandeiCu prilejul Zilei naționale a Tailandei, ziua de naștere a Maiestății Voastre, am deosebită plăcere să vă adresez cele mai cordiale felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare, prosperitate și pace poporului tailandez prieten.Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că relațiile dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, în interesul ambelor noastre popoare, al păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului KUKRIT PRAMOJ
Prim-ministru al Tailandei

Am deosebita plăcere să vă transmit, cu ocazia Zilei naționale a Tailandei, cele mai calde felicitări.îmi exprim speranța că între guvernele și țările noastre se vor dezvolta relații tot mai strinse.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

DINȚĂRILESOCIAUSTE'
.............. ..... -- -

R. P. POLONA

Zile de bilanț înaintea CongresuluiIn zilele ce au mai , rămas pînă la deschiderea celui de-al VII- lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, presa varșo- viană continuă să publice numeroase materiale de bilanț, în- fățișînd realizări de seamă în înfăptuirea și depășirea prevederilor actualului cincinal, în amplificarea potențialului economic al țării și ridicarea nivelului de trai al populației.întrecerea socialistă în cinstea Congresului are ca rezultat punerea în valoare de noi rezerve în sferele productive, sporirea spiritului de inițiativă, realizarea de însemnate economii. In ultimul timp au intrat în funcțiune, înainte de termen, o mare întreprindere producătoare de materiale de construcții, o fabrică de ciment cu capacitatea de 1 milion 650 mii tone pe an. o nouă mină de cărbune. Potrivit datelor publicate recent, în primele zece luni ale anului industria poloneză a realizat peste plan produse în valoare de 30 miliarde de zloți. Un mare număr de întreprinderi lucrează de

acum în contul anului viitor. Se apreciază că va fi realizat la timp, dacă nu chiar înainte de termehul prevăzut, angajamentul ca industria siderurgică să atingă nivelul de 15 milioane tone pe an. Una din inițiativele valoroase din energetică este aici cunoscută sub
CORESPONDENTA 

DIN VARȘOVIA

denumirea „operația 360 megawați", ai cărei promotori au pornit de la considerentul că pentru dezvoltarea cu succes a industriei e- nergetice este necesară trecerea la construirea de capacități de asemenea ordine.Pentru Varșovia a devenit o tradiție de a întîmpina evenimentele de seamă din viața țării cu noi realizări de prestigiu. Dacă în preajma celei de-a XXX-a aniversări a renașterii Poloniei a •fost deschisă traficului magistrala rutieră Trasa Lazienkowska. acum, în cinstea celui de-al VII-lea Congres al partidului, un alt
După proclamarea

Republicii Democratice Populare Laos
Sufanuvong a fost desemnat președinte al republiciiVIENTIANE 4 (Agerpres). — După proclamarea Republicii Democratice Populare Laos, Congresul național al reprezentanților poporului din Laos a hotărît instituirea funcției de președinte al republicii și componența guvernului, relatează agenția V.N.A.Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, a fost desemnat președinte al Republicii Democratice Populare Laos și președinte al Adunării Naționale Supreme a Laosului.Prim-ministru al guvernului laoțian a fost numit Kaysone Phomvihan, vicepreședinte al C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, secretar general al Partidului Popular Revoluționar Laoțian. Din guvern mai fac parte Nou-
O importantă victorie 

a poporului laoțianDin Vientiane se anunță importante evenimente în vigța Laosului, țară aflată in plin proces de prefaceri revoluționare : abolirea monarhiei care, timp de peste șase secole, și-a menținut dominația împreună cu marii feudali, și proclamarea republicii populare democratice, al cărei prim președinte a fost desemnat Sufanuvong. luptător dîrz pentru libertatea și neatirnarea patriei sale. Reprezen- tind un moment de răscruce în istoria milenară a poporului laoțian, aceste evoluții încununează în mod fericit lupta desfășurată de forțele progresiste și democratice, de masele largi populare, împotriva intervenției imperialiste străine, a regimului feudal corupt, pentru dezvoltarea țării pe calea independenței și progresului.Evenimentele din Laos, care, au Ioc concomitent cu pregătirile, în plină desfășurare, în vederea reunificării pe linie de stat a Vietnamului și consolidarea puterii populare în Cam- bodgia, reliefează înaintarea cu succes a întregii Indochine pe linia înfăptuirii aspirațiilor profunde de pace și dezvoltare de sine stătătoare a tuturor popoarelor din această zonă a lumii, pînă recent atît de zbuciumată.Abolirea monarhiei și proclamarea republicii se înscriu ca finalizări logice ale eforturilor forțelor celor mai înaintate ale societății laoțiene, strinse în jurul Frontului Patriotic, pentru reînnoirea vieții politice și sociale a țării, pentru înfăptuirea consecventă' a acordului din 1973 de la Vientiane, care a formulat ca obiectiv național major edificarea unui Laos pașnic, unitar și democratic.Este cunoscut că, drept urmare a unor ample manifestații populare, aripa de extremă dreaptă a guvernului a fost nevoită să demisioneze și a părăsit țara in primăvara acestui an. La cererea maselor largi aie 

rezultat al gîndirii tehnice, al muncii pline de abnegație vine să împodobească frumosul oraș — gara centrală, edificiu zvelt asemănător unei u- riașe păsări cu aripile desfăcute în zbor. Clădirea a fost concepută pe patru niveluri, din care două în subteran. Facilitățile moderne de triaj permit ca în decurs de 24 de ore să treacă prin gară 370 de garnituri de tren, această poartă feroviară puțind fi zilnic utilizată de 140 000 călători. O mențiune specială pentru ritmul în care s-a construit gara : proiectul inițial prevedea un timp de execuție de 10 ani. dar a fost realizat în numai 1 100 de zile.Noua poartă feroviară a Varșoviei. împodobită sărbătorește, primește cu ospitalitate în aceste zile pe delegații sosiți din întreaga Polonie și din străinătate pentru a lua parte la evenimentul de o deosebită importanță pentru viața întregului partid și popor — cel de-al VII-lea- Congres al P.M.U.f».
Gh. CIOBANU

hak Phoumsavan, viceprim-ministru și ministru de finanțe, Fumi Vongvicit — viceprim-ministru, ministru al e- ducației. sportului și cultelor. Phoun Sipaseuth — viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe, Kham- tay Siphandone — viceprim-ministru, ministrul apărării naționale și comandant suprem al Forțelor populare de eliberare laoțiene, precum și titularii altor portofolii.După cum transmite agenția China Nouă, fostul rege al Laosului. Savang Vatthana, a fost numit în funcția de consilier suprem al președintelui republicii, iar fostul premier Suvanna Fuma, în calitate de consilier al primului ministru Kaysone Phomvihan.

populației, unități ale forțelor armate populare au pătruns in orașe și sate aparținînd zonei „părții de Ia Vientiane", pentru a contracara orice încercare a elementelor reacționare de a abate țara de la calea nouă pe care a pășit. Sub conducerea Frontului Patriotic Laoțian, al cărui program răspunde năzuințelor vitale ale poporului, populația a trecut peste tot la înlocuirea vechilor organe locale ale puterii, cu altele noi, exponente ale voinței naționale.Pășind într-o nouă eră, poporul laoțian, eliberat de dominația străină și asuprirea forțelor retrograde interne, are acum posibilitatea să-și concentreze eforturile, capacitățile creatoare în vederea propășirii continue a patriei, făuririi unei vieți libere, independente, prospere.în spiritul politicii sale de întărire a relațiilor frățești cu toate popoarele care luptă pentru libertate și independență, România socialistă a acordat un sprijin larg și multilateral poporului laoțian în anii eroicelor bătălii împotriva intervenției imperialiste, pentru apărarea ființei naționale. Poporul român,. care, prin glasul președintelui Nicolae CeaușeSbu, prin poziția fermă subliniată în documente oficiale, și-a manifestat constant solidaritatea militantă cu lupta dreaptă a poporului laoțian, se bucură din inimă de încununarea victorioasă a acestei lupte, il felicită călduros cu prilejul proclamării noului său stat democratic. Poporul nostru nutrește certitudinea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România socialistă și Republica Populară Democratică Laos vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri, în interesul reciproc, al cauzei progresului și păcii.
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„Popoarele Europei cer adoptarea 
de urgență a unor măsuri hotărîte 

de dezangajare militară și dezarmare" 
Cuvîntarea șefului delegației române la negocierile pentru reducerea reciprocâ a 

trupelor și armamentelor șl măsuri adiacente în Europa centralăVIENA 4 — Corespondentul nostru transmite : La Viena a avut loc joi o nouă ședință plenară a negocierilor pentru reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri a- diacente în Europa centrală. în cadrul ședinței a luat cuvîntul șeful delegației Republicii Socialiste România la negocieri, ambasadorul Dumitru Aninoiu.De la deschiderea oficială a negocierilor, la 30 octombrie 1973, s-au scurs mai mult de doi ani — a spus vorbitorul. în acest timp, conferinței i-au fost prezentate un „proiect de acord“ și o „schiță de propuneri", care exprimă intenția, pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial, de a se trece la examinarea concretă și la reducerea reală a uriașelor forțe armate și armamente din regiunea Europei centrale, ceea ce constituie un factor pozitiv, salutat unanim de către participanți. Am reținut, de asemenea, ca element încurajator, faptul că propunerile cuprinse în proiectul prezentat de U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă și R.D. Germană vizează nu numai reducerea trupelor de uscat, a forțelor aeriene militare și a armamentelor lor, ci și "a armelor nucleare staționate în Europa centrală. O altă propunere utilă, pozitivă, a fost avansată de cele patru țări menționate, referitoare la adoptarea unei declarații comune, de către toate statele potențial participante, prin care acestea să se oblige să nu mărească efectivele forțelor armate din Europa centrală, pe toată durata negocierilor de la Viena. Alte idei, sugestii și propuneri au fost, de asemenea, avansate pe parcursul negocierilor.Cele șase runde de pînă acum, precum și runda actuală au oferit ocazii numeroase, suficiente, pentru efectuarea unor largi schimburi de vederi, pentru informări reciproce și clarificări asupra sugestiilor și propunerilor avansate. Cu toate acestea, stadiul tratativelor se află, practic, în același punct de acum 2 ani. Constatăm — a spus vorbitorul — că nu s-a declanșat procesul negocierii reale, concrete și, ca atare, nu s-au putut înregistra pași substanțiali in direcția realizării unui acord. Tărăgănarea acestor negocieri, lipsa de rezultate nu-și găsesc justificare și nu pot fi înțelese de popoarele Europei. Acestea reclamă adoptarea de urgență a unor măsuri hotărîte de dezangajare militară și dezarmare, care să pună capăt spiralei cursei înarmărilor și implicațiilor sale grave asupra păcii și securității in Europa și in lume.Popoarele europene nu pot sta liniștite, nu se pot simți în siguranță în condițiile cînd pe continent se află cea mai masivă concentrare de forțe armate și armament modern, inclusiv armament nuclear. După statistici autorizate, in Europa staționează trupe însumînd circa 8 milioane de oameni, peste 45 000 tancuri, peste 15 000 avioane șl mai mult de 10 000 Încărcături nucleare tactice. Tot aici se găsesc față in față cele mai puternic înarmate blocuri militare : Pactul Atlanticului de Nord și Tratatul de la Varșovia. Pe teritoriul a numeroase state europene se află baze militare și trupe străine, dotate cu armament clasic și nuclear perfecționat. „în mod deosebit — sublinia președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU — sint necesare măsuri energice pentru retragerea armamentului nuclear de pe teritoriul statelor europene nepo- sesoare de asemenea armament, pentru transformarea Europei intr-un continent al colaborării pașnice".Reprezentantul român a subliniat : Continuarea și intensificarea cursei înarmărilor acțio.neazâ ca un factor de stimulare a politicii de forță in relațiile internaționale, pentru întreținerea unor focare de tensiune și conflict în diferite regiuni ale Europei. în momentul de față, continuarea cursei înarmărilor este în totală contradicție cu noul curs spre destindere care își croiește drum in Europa.Prin Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa — a spus vorbitorul — statele parti

cipante, între care toate țările reprezentate aici, țiu recunoscut interesul lor în eforturile îndreptate spre reducerea confruntării militare și promovarea dezarmării, care sint menite să completeze destinderea politică cu cea militară în Europa și să aibă drept efect întărirea securității generale. A fost relevată necesitatea ca participanții la forurile in care se poartă negocieri să caute ca informații despre evoluția, progresul și rezultatele lor să fie puse Ia dispoziția statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.Acum, a spus în continuare vorbitorul, a venit timpul să se treacă de la vorbe Ia fapte, a venit timpul ca statele care au participat la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa să asigure punerea riguroasă în aplicare a hotărîrilor conferinței în ceea ce privește aspectele militare ale securității. Pentru aceasta este necesar ca guvernele, forurile de tratative existente pe plan european, sap cele care vor mai lua ființă, să treacă la negocierea și adoptarea unor măsuri hotărîte, a unor acorduri de dezarmare și, în primul rînd, de dezarmare nucleară. în opinia noastră, va trebui elaborat și pus in practică, etapă cu etapă, un program cuprinzător al măsurilor de dezangajare militară și de dezarmare, in primul rînd de dezarmare nucleară, atit la scara întregului continent, cit și in diferite zone ale sale. înțelegerile la care se va ajunge în urma negocierilor privind reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor în Europa centrală constituie doar un prim pas, limitat la o regiune a continentului, din procesul de retragere a trupelor străine în limitele frontierelor naționale. Negocierile de la Viena reprezintă doar o parte a problematicii militare europene, care va trebui să fie examinată în ansamblu, găsin- du-se forme corespunzătoare acestui scop. Este evident că examinarea măsurilor de interes general european privind dezangajarea militară și dezarmarea pe continent trebuie încredințată unui for plenar european. Tratativele privitoare la Europa centrală — desfășurate în forul limitat de la Viena — nu trebuie să împiedice inițierea de negocieri privind dezangajarea militară și dezarmarea în alte zone ale Europei, în întregul continent. Negocierile de la Viena trebuie să stimuleze și să accelereze procesul dezangajării și dezarmării la scara întregului continent.Este convingerea noastră — a spus ambasadorul român — că reducerile înfăptuite în Europa centrală nu trebuie să aibă ca efect fixarea, la un anumit nivel, a trupelor și armamentelor din această regiune. Negocierile, acordul sau acordurile ce vor fi aplicate Europei centrale trebuie să constituie o etapă, un punct de plecare și o deschidere spre ținta finală — dezangajarea militară generală in Europa, înfăptuirea dezarmării pe Întreg continentul european, in întreaga lume.Reducerile de forțe armate și armamente în Europa centrală, atît străine, cit și naționale, nu trebuie să aibă un caracter simbolic, ci trebuie să fie cit mai substanțiale, cit mai cuprinzătoare, să afecteze toate componentele majore ale forțelor militare, în primul rînd armele nucleare. Procentele de reduceri cuprinse in propunerile a- vansate pînă acum în negocieri nu sînt suficiente și nu pot contribui e- fectiv la eliminarea pericolului pe care-1 reprezintă acumularea în Europa a celor mai mari arsenale militare cunoscute vreodată în istorie. Este necesar ca, încă din prima e- tapă, să se prevadă reducerea trupelor și armamentelor, inclusiv a armamentului nuclear, cel puțin 10—15 la sută, mai substanțială în țările mari, cu armate puternice.Trupele reduse, străine sau naționale, împreună cu întregul lor armament și întreaga tehnică de luptă, trebuie să fie desființate, cu demobilizarea concomitentă a efectivelor. Armamentul și tehnica de luptă a trupelor reduse vor trebui să fie excluse din statele de organizare a forțelor armate active. De asemenea,

părțile la acordul sau acordurile încheiate vor trebui să-și asume obligația de a nu introduce pe teritoriul altor țări ale Europei nici un fel de trupe și armamente și să nu sporească in vreun fel efectivul trupelor străine situate pe teritoriul unor state europene ce nu sînt afectate de programul reducerilor de forțe și armamente stabilit la prezentele negocieri. înghețarea și apoi reducerea treptată a cheltuielilor militare ale statelor europene constituie măsuri indispensabile pentru inițierea unui proces efectiv de dezarmare. în acest sens, este necesară alcătuirea unui program de reduceri ale bugetelor militare, astfel ca pe parcurs de un deceniu acestea să însemne cel puțin 25—30 la sută față de plafonul inițial, reducindu-se în mod corespunzător efectivele armate și armamentul.Negocierile, deși limitate la zona centrală a Europei, vor avea adinei implicații pentru securitatea tuturor, a întregii Europe. Nu poate fi vorba în nici un caz doar de realizarea securității unuia in raport cu celălalt, ci de crearea unor condiții egale de pace și securitate pentru fiecare stat european in parte, pentru toate statele europene la un loc. De aceea, România susține in mod ferm că unul din elementele esențiale ale negocierilor il constituie aplicarea și respectarea principiului nediminuării securității nici unui stat din Europa, nici unei zone sau regiuni ale ei.Pentru realizarea acestor- deziderate, este necesar ca negocierile să contribuie la crearea condițiilor menite să ducă la lichidarea blocurilor militare opuse din Europa, desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state.Scopul întrunirii de la Viena va fi bine slujit — a spus șeful delegației române — dacă se vor aplica în negocieri metode, proceduri și reguli de lucru democratice, care să permită exprimarea și luarea în considerare a punctelor de vedere, su- , gestiilor și propunerilor tuturor participanților.După părerea noastră — a spus vorbitorul — apropierea pozițiilor părților, în căutarea de noi soluții în vederea progresului negocierilor, poate fi pe deplin realizată nu în afara conferinței, ci în cadrul mecanismului său procedural, folosind căile de lucru democratice, normale, pe care le oferă aceasta și pe care trebuie să le respectăm. Practicarea metodei „întîlhirilor neoficiale", care a fost instituționalizată, conferă discuțiilor un caracter de la bloc la bloc, divizează în mod nedorit negocierile — în plenare formale și „în- tilniri neoficiale" — ceea ce nu poate să nu se repercuteze negativ asupra desfășurării tratativelor. Organizarea și formele de lucru trebuie să creeze condiții propice pentru armonizarea eforturilor, intereselor și pozițiilor tuturor participanților Ia negocieri, ca state egale, suverane și independente. Perioada tatonărilor de poziții, a consultărilor și clarificărilor preliminare a trecut de multă vreme. în prezent se impune ca fiecare participant la aceste negocieri, în- tr-un spirit de înaltă responsabilitate și bună-credință, să manifeste voința politică necesară pentru deblocarea negocierilor, pentru scoaterea lor din impasul în care se află. Este necesar să se urnească de urgență mecanismul concret al tratativelor privind reducerea trupelor și armamentelor în Europa centrală, să se pună capăt imobilismului care se manifestă în negocieri. A venit timpul ca toate propunerile avansate să fie examinate cu atenție, în profunzime, pe bază de egalitate, în spirit de compromis și dorință de înțelegere.Delegația română consideră că ln- tr-un astfel de cadru trebuie să se desfășoare lucrările, într-un asemenea cadru dorește ea să coopereze constructiv, să participe cu eficiență la armonizarea pozițiilor tuturor participanților, în scopul realizării unui acord sau acorduri care să servească intereselor de pace și securitate ale întregii Europe.

de forță ale Israelului In Liban
DECLARAȚIA

Agenției Române de Presă „Agerpres"Agenția Română de Presă „Agerpres" este autorizată să declare următoarele :Opinia publică din Republica Socialistă România a luat cunoștință cu profundă îngrijorare de bombardamentele efectuate de aviația israeliană asupra unor așezări cu populație palestineană din Republica Liban, cauzind pierderi de vieți omenești, precum și mari distrugeri materiale.Opinia publică din România dezaprobă asemenea acțiuni de forță care încalcă suveranitatea statului libanez, creează noi surse de încordare și pun în primejdie pacea și securitatea în regiune, cît și pe plan mondial. Acțiunile militare ale Israelului complică reglementarea situșției conflic- tuale din regiune, creează pericolul reizbucnirii conflictului cu consecințe foarte grave nu numai pentru Orientul Mijlociu, dar și pentru pacea internațională, încurajează forțele extremiste. Astfel de acte vin în contradicție cu cerințele popoarelor, ale forțelor iubitoare de pace de a se găsi o soluționare care să ducă la stingerea conflictului din Orientul Mijlociu, Ia crearea unor relații de bună vecinătate și pace în regiune.

Noua acțiune israeliană este cu atît mai reprobabilă cu cit în momentul de față în cadrul Organizației Națiunilor Unite se depun eforturi pentru a se găsi soluții pașnice în legătură cu situația din Orientul Mijlociu. Este bine cunoscut că majoritatea statelor lumii, precum și Organizația Națiunilor Unite au ’ recunoscut că Organizația pentru Eliberarea Palestinei este singurul reprezentant legitim al poporului palestinean, îndreptățit astfel să participe la toate eforturile și la toate deciziile care privesc instaurarea păcii în Orientul Mijlociu.în spiritul politicii sale consecvente, România se pronunță pentru intensificarea eforturilor politice și diplomatice ale statelor, ale tuturor popoarelor, care să conducă la instaurarea unei păci trainice și drepte în Orientul Mijlociu, ceea ce presupune retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, rezolvarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele sale naționale, inclusiv prin crearea unui stat palestinean independent, asigurarea dreptului la existență independentă a tuturor statelor din regiune.
Numeroase victime în rîndul populațieide pe urma bombardamentelor efectuate în sudul Libanului au avut de suferit în principal cetățeni libanezi, în capitala libaneză a avut loc și o reuniune a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care a examinat consecințele atacului israelian asupra taberelor palestinene de pe teritoriul libanez. A fost, de asemenea, analizată poziția O.E.P. față de dezbaterile ce vor avea loc în Consiliul de Securitate, convocat, după cum se știe, la cererea guvernelor Egiptului și Libanului.

BEIRUT 4 (Agerpres). — La Beirut a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia șeful Secției unificate de informații a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Abu Sharar, a condamnat atacurile efectuate la 2 decembrie de aviația israeliană împotriva unor tabere ale refugiaților pa- lestineni din nordul și sudul Libanului și zonele adiacente. El a a- rătat că în urma acestor raiduri, la care au participat 30 de avioane is- raeliene, au fost ucise 74 de persoane, iar alte 160 au fost rănite, peste jumătate din numărul victimelor ind femei și copii. El a precizat fi- că

Președintele Republicii Coasta de Fildeș 
l-a primit pe șeful delegației româneABIDJAN 4 (Agerpres). — Președintele Republicii Coasta de Fildeș, Felix Houphouet Boigny, l-a primit, la 2 decembrie, pe Nicolae Ionescu. mi- nistru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, conducătorul unei delegații economice guvernamentale române care efectuează o vizită oficială în această țară.Cu acest prilej, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șeful delegației române a transmis președintelui Republicii Coasta de Fildeș un călduros mesaj de prietenie, precum și urări de sănătate persona-

lă, de prosperitate pentru poporul Ivorian prieten.Mulțumind pentru mesaj, șeful statului ivorian a rugat să fie adresate președintelui României expresia sentimentelor sale de stimă, calde urări de sănătate și fericire, urări de bunăstare pentru poporul român.în cadrul întrevederii, au fost abordate unele aspecte ale rezultatelor convorbirilor purtate de delegația română la Abidjan privind dezvoltarea relațiilor de cooperare economică și a schimburilor comerciale în diverse domenii între România și Coasta de Fildeș. La primire a participat ambasadorul țării noastre Ia Abidjan, Ion Dumitru.
DE PRETUTINDENI

naționaleMOSCOVA 4 — Corespondentul Agerpres transmite : La Moscova au luat sfirșit lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. Deputății au aprobat, în unanimitate, legile privind planul de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. și bugetul de stat pe anul 1976 și au aprobat decretele emise de Sovietul Suprem. Planul prevede o creștere a venitului național cu 5,4 la sută și a producției industriale cu 4,3 la sută, în comparație cu anul 1975.Sesiunea a aprobat, de asemenea, bugetul de stat al U.R.S.S., care prevede, la capitolul venituri, 223 539 255 000 ruble, iar la capitolul cheltuieli — 223 338 627 000 ruble. Pentru finanțarea economiei naționale au fost alocate 114 437 350 000 ruble, pentru măsurile social-cultu- rale — 80 419 245 000 ruble, iar pentru apărare — 17 430 000 000 ruble.
PORTUGALIA Decizii

• „UZINA DE SMA- 
RAGDE". Smaragdul, piatra căreia în antichitate 1 se atribuiau calități magice, iar în prezent este considerată ca element Indispensabil pentru aparatele de comunicare la mari distanțe, va fi obținut, în curînd, pe scară industrială în U.R.S.S. — scrie revista „Sputnik". Tehnologia de producere a pietrelor artificiale a fost elaborată de oamenii de știință siberieni, care „cultivă" în prezent astfel de cristale în zeci de instalații. Procedeul este relativ ieftin, dar deocamdată foarte lent : este, nevoie de mai multe luni pentr-" a face să apară un „grăunte, de calitate. în schimb, compoziția chimică, duritatea, densitatea, coloritul și celelalte însușiri ale pietrei artificiale sint identice celei naturale.

Situația din Orientul Mijlociu a cunoscut o nouă încordare în urma bombardamentelor efectuate de aviația israeliană asupra unor așezări cu populație palestineană din Liban, atacuri care s-au soldat cu numeroase victime omenești — morți și răniți — și importante pagube materiale. Poporul nostru își exprimă îngrijorarea și profunda sa dezaprobare față de această violare flagrantă a suveranității naționale șl integrității teritoriale a statului libanez.Așa' cum a arătat în repetate rîn- duri țara noastră, asemenea acte militare, de o deosebită gravitate, sînt de natură să complice și mai mult situația din Orientul Mijlociu, să îndepărteze șansele reglementării pașnice, să creeze pericolul reizbucnirii conflictului, cu toate riscurile ce pot decurge de aici pentru pacea in zonă și pentru securitatea internațională. Recurgerea la asemenea acte nu poate fi justificată sub nici un motiv; nici unui stat nu-i este permis să pătrundă cu forțe armate pe teritoriul altui stat, să-și impună voința prin forța armelor. în mod evident, pro- cedînd astfel, Israelul își asumă o grea răspundere și-și atrage dezavuarea opiniei publice mondiale.Noul atentat la adresa independenței Libanului apare cu atît mai grav cu cît s-a produs într-un moment în care la Organizația Națiunilor Unite au loc dezbateri cu privire la căile de soluționare a conflictului din Orientul Mijlociu. Or, este de la sine înțeles că acte de felul noului atac asupra Libanului prejudiciază atmosferei favorabile unor asemenea eforturi, adaugă noi elemente de tensiune.Este bine cunoscută poziția României cu privii unei entul triva țiuni state, tărît

raeliene din teritoriile arabe ocupate,raeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru crearea condițiilor care să a- sigure integritatea teritorială și suveranitatea tuturor statelor din zonă.O componentă esențială a reglementării situației din regiune o constituie rezolvarea problemelor poporului palestinean în conformitate
pentru crearea condițiilor care să a-su-

— ./ire la căile realizării păci drepte și durabile în Ori- Mijlociu. Declarîndu-se impo- soluționării prin forță, prin ac- militare a diferendelor dintre țara noastră se pronunță ho- pentru retragerea trupelor is-

sigure integritatea teritorială și veranitatea tuturor statelor din zonă.1stituie rezolvarea problemelor poporului palestinean în conformitate cu drepturile sale legitime, inclusiv dreptul la formarea unui stat independent, liber și suveran. Așa cum este cunoscut, România, ca și majoritatea statelor lumii, recunoaște Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ca singurul reprezentant legitim al poporului palestinean și, ca atare, îndreptățită să participe la toate eforturile și hotărîrile care privesc instaurarea păcii în această zonă. Tocmai în acest fel a acționat și acționează țara noastră și în cadrul actualelor dezbateri de la Națiunile Unite.Poziția României, sentimentele poporului nostru exprimate cu claritate și consecvență în documente o- ficiale, în cuvîntările și declarațiile președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, își găsesc reflectare și în Declarația publicată mal sus, a Agenției Române de Presă „Agerpres", în care se subliniază că opinia publică din România a luat cunoștință cu profundă îngrijorare de bombardamentele efectuate asupra unor așezări cu populație palestineană din Republica Liban, că ea „dezaprobă asemenea acțiuni de forță care încalcă suveranitatea statului libanez, creează noi surse de încordare și pun în primejdie pacea ș! securitatea în regiune, cît și pe plan mondial". Poporul român cere în mod hotărit să se pună definitiv capăt unor asemenea acte agresive, subliniind necesitatea ca toate eforturile să se concentreze în vederea stingerii focarului de încordare din Orientul Mijlociu, realizării unei păci drepte și durabile, in concordanță cu interesele popoarelor din această zonă, cu cerințele păcii și securității internaționale.

O componentă esențială a reglementării situației din regiune o constituie rezolvarea problemelor

ale Consiliului RevoluțieiLISABONA 4 (Agerpres). — Reunit sub președinția șefului statului, Francisco da Costa Gomes, Consiliul Revoluției din Portugalia a hotărît să însărcineze serviciile de poliție judiciară militară cu pregătirea proceselor intentate persoanelor implicate în evenimentele de la 25 noiembrie, arată un comunicat al Președinției republicii, reluat de agenția de informații A.N.O.P. Totodată, a fost creată o comisie de anchetă, prezidată de generalul de aviație Luis Antonio da Silva Araujo, pentru examinarea fiecărui caz in parte.Consiliul Revoluției a decis, cu același prilej, să-1 elibereze pe căpitanul de marină Carlos Almada Con- treiras din funcția de membru al acestui organism și să desființeze serviciile de documentare și control al informațiilor (S.D.C.I.), care vor fi integrate în Statul Major General al forțelor armate. La reuniunea Consiliului Revoluției au participat și noii șefi ai statelor majore ale armatei terestre și marinei, generalul Ra- malho Eanes, și, respectiv, amiralul Souto Cruz.In intervenția sa, generalul de brigadă Vasco Lourențo, numit recent șef al regiunii militare Lisabona, a precizat că „celor trei arme din cadrul Forțelor Armate le revine sarcina de a defini criteriile de înlocuire a reprezentanților lor în Consiliul Revoluției".

• REMEDII VIZIBILE... 16 milioane de oameni de pe întreg globul — aproximativ populația unei țări mijlocii — sînt lipsiți în prezent de lumina ochilor. Așa cum s-a arătat la recenta conferință de la Washington a „Organizației Internaționale împotriva orbirii", numărul acesta tinde să crească rapid, urmînd să atingă, la sfîr- șitul secolului, 30 de milioane, dacă nu se iau măsuri de combatere radicale. Participanții la dezbateri au subliniat că trebuie acționat de urgență în primul rînd împotriva trahomei, care bintuie în regiunile slab dezvoltate, și a altor cauze ale orbirii, precum lipsa vitaminei A din alimentație. Concluzia conferinței se înscrie pe o linie optimistă : pericolul orbirii poate fi înlăturat, printr-o strînsă colaborare internațională, prin folosirea în scopuri profilactice șl curative măcar a unei părți din sumele uriașe irosite pentru înarmări. S-a subliniat astfel că eradicarea trahomei intr-o întinsă zonă tropicală ar costa 10 milioane de dolari — o cîtime din costul unui singur avion de luptă modern...
•PIRAMIDELE IN

TR-UN NOU PEISAJ? Autoritățile egiptene au elaborat un proiect privind crearea, în zona vestitelor piramide, a unui important centru turistic. Printre altele, ar urma să se construiască aici un număr de cinci hoteluri, complexe comerciale, o serie de sate ță ; vor fi amenajate, nea, mai multe lacuri de vacan- de aseme- artificiale.
EXAGE-

Continuarea
convorbirilor

chino-americanePEKIN 4 (Agerpres). — La Pekin au continuat joi convorbirile între Den Siao-pin, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și președintele S.U.A., Gerald Ford.

• OPTIMISM
RAT. „Clubul optimiștilor" din New York a hotărît să atribuie premiul său anual primarului a- cestui oraș amenințat de faliment. Explicînd această hotărî- re, președintele clubului a declarat că primarul newyorkez, refuzînd să admită realitățile situației falimentare în care se găsește orașul, s-a dovedit un incorigibil optimist. Dar, a a- dăugat președintele, înmînarea premiului trebuie să fie amîna- tă, deoarece însuși clubul este...falimentar.

Ședința Comisiei
V •

permanente C.A.LR. 
pentru agriculturăBERLIN 4 (Agerpres). — Recent a avut loc la Rostock (R.D.G.) cea de-a 43-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru agricultură, la care au participat delegațiile tuturor țărilor membre ale consiliului. De asemenea, au participat reprezentanți ai R.S.F.I., iar în calitate de observator a asistat reprezentantul Republicii Democrate Vietnam.S-au adoptat, pentru a fi prezentate Comitetului Executiv al consiliului, propuneri cu privire la colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. în scopul asigurării necesarului zootehniei lor de proteină furajeră. S-au examinat propuneri cu privire la specializarea in producție a unor utilaje și aparatură pentru zootehnie, precum și propuneri de adîncire a colaborării îndreptate spre creșterea producției de lină în țările membre ale C.A.E.R.Comisia a examinat desfășurarea și rezultatele realizării in anul 1974 a planului de colaborare tehnico-știin- țifică pe perioada 1971—1975. Totodată a analizat îndeplinirea convențiilor de colaborare științifică și tehnică referitoare la cerințele față de îngră- șămintele minerale noi, complexe și altele, a metodelor de folosire eficientă a îngrășămintelor și studierea influenței acestora asupra fertilității solurilor în cazul utilizării îndelungate și la elaborarea principalelor probleme biologice din domeniul zootehniei.Comisia a adoptat principiile metodologice și măsurile organizatorice pentru perfecționarea în etape a Sistemei internaționale de mașini pentru mecanizarea complexă a agriculturii.și silviculturii. Comisia a adoptat, de asemenea, plănui încercărilor internaționale de mașini agricole și silvice pe anul 1976.Ședința comisiei a decurs într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă.

„Este necesar sâ fie respectate aspirațiile legitime 
ale tuturor popoarelor din Orientul Mijlociu"

Cuvîntarea reprezentantului României in cadrul dezbaterilor 
din pienara Adunării Generale a O.N.U.

în favoarea asigurării păcii și destinderii în Balcani

NAȚIUNILE UNITE — Corespondentul nostru transmite : în plenara Adunării Generale a O.N.U., care dezbate situația din Orientul Mijlociu, a luat cuvîntul reprezentantul permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Ion Datcu.Reafirmind convingerea fermă a României că o reglementare pașnică în Orientul Mijlociu este posibilă și că, în ciuda complexității situației, aceasta poate și trebuie rezolvată prin mijloace pașnice, pentru a se ajunge la instaurarea unei păci juste și durabile, conform intereselor păcii și securității generale, ambasadorul român a declarat : președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia recent că „România s-a pronunțat și se pronunță cu fermitate pentru soluționarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu. Considerăm că tergiversarea soluționării acestui conflict creează o situație foarte gravă în Orientul Mijlociu, cu implicații imprevizibile, în primul rînd pentru țările din a- ceastă zonă, dar și pentru securitatea și pacea în Europa și in întreaga lume. De aceea, apreciez că sînt necesare eforturi susținute din partea tuturor statelor în vederea soluționării mai rapide a acestui conflict. Am in vedere, în primul rînd, necesitatea retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, precum și a soluționării problemei poporului palestinean prin crearea unui stat palestinean independent".Interesele păcii și securității din a- ceastă parte a lumii cer recunoașterea independenței,' suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din această zonă, elemente de natură să deschidă o perspectivă favorabilă coexistenței pașnice, popoarelor interesate, dezvoltării lor

independente. O reglementare politică pașnică a situației din Orientul Mijlociu nu se poate concepe fără soluționarea problemei organizării independente a poporului pălești-' nean.Vorbind în continuare despre a- cordul interimar dintre Egipt și Israel referitor la dezangajarea forțelor militare din Sinai, ambasadorul român a arătat că aceasta a reprezentat un fapt pozitiv. în același sens s-a înscris și rezoluția 381, a- doptată recent de Consiliul de Securitate, asupra prelungirii mandatului forțelor Națiunilor Unite de supraveghere a dezangajării pe înălțimile Golan. Adoptarea acestei rezoluții va permite — in opinia României — participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei la dezbaterile din Consiliul de Securitate asupra situației din Orientul Mijlociu.Arătînd că România consideră că rolul principal în reglementarea situației din Orientul Mijlociu trebuie să revină statelor din zonă, inclusiv O.E.P., reprezentantul român a subliniat că reluarea Conferinței de pace de la Geneva poate, fără îndoială, să reprezinte o fază importantă în măsura în care va reuși să asigure participarea tuturor țărilor interesate și chiar o lărgire a participării la această conferință. România apreciază, în același timp, că este necesar să crească substanțial aportul O.N.U. — atît al Adunării Generale, cit și al Consiliului de Securitate.In încheiere, Ion Datcu a subliniat că România va continua să acționeze cu consecventă pentru realizarea unei soluții de ansamblu a conflictului din Orientul Mijlociu. în conformitate cu interesele și aspirațiile legitime ale tuturor statelor și tuturor popoarelor acestei zone, cit și ale păcii și securității în lume.

Popular al R. P. MongoleULAN BATOR 4 (Agerpres). — La Ulan Bator s-a deschis sesiunea Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole. Pe agenda sesiunii figurează discutarea și adoptarea planului ’ ■ ■ • • -■conomiei pe anul participă prim-secretar ai C.C. președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, și alți conducători.
de stat, de dezvoltare a e- naționale și bugetul de stat 1976. La lucrările sesiunii Jumjaaghiin Țedenbal, ‘ ~ al P.P.R.M.,

SOFIA 4 (Agerpres). — La Sofia a fost dată publicității Declarația privind principiile bunei vecinătăți și colaborării dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Turcia, a fost sem- președintele P. Bulgaria, al Turciei, s-a aflat în
în acest document, care nat de Todor Jivkov, Consiliului de Stat al R. și de primul ministru Suleyman Demirel, care vizită oficială la Sofia, se subliniază că, în relațiile lor, cele două țări vor respecta principiile și idealurile Cartei O.N.U. și se vor conduce după prevederile Actului final al Confe-

rinței pentru securitate și cooperare în Europa.La Sofia a fost semnat, de asemenea, un comunicat comun, în care se arată că relațiile bulgaro-turce se dezvoltă în spiritul respectului reciproc, înțelegerii reciproce, respectării independenței, suveranității, integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne. Părțile au relevat că întărirea păcii și securității în Balcani reprezintă un aport însemnat la asigurarea păcii și destinderii în Europa.

•CONCURENT AL 
RULMENTULUI. Expusă în cadrul celui de al 4-lea Salon internațional al invențiilor și tehnicilor noi, neva, invenția găr magnetic distinsă joi cu Destinat să menții cu bile sice, noul sistem oferă posibilitatea sporirii vitezelor de rotație, evitînd vibrațiile.

organizat la Ge- franceză — „la- activ" — a fost marele premiu, înlocuiască rul- sau lagărele da-

agențiile de presă transmit
Grupul parlamentar Ve

nezuelan de prietenie cu 
România 8 reaIes ca președinte al grupului pe deputatul Jesus Soto Amesty, membru al Comisiei permanente de politică externă a Camerei Deputaților. în noua sa componență, stabilită de Congresul Național al Venezuelei, grupul este format din 6 senatori și 8 deputați, personalități marcante ale vieții politice.

Realegere. Mar8aret Thatcher a fost realeasă, joi, lider al Partidului Conservator din Marea Britanic. Ea nu a avut contracandidat la a- ceastă funcție. Votul de joi a avut un caracter pur formal, fiind dictat de noua organizare a Partidului conservator care prevede ca șeful partidului să fie confirmat în funcție la deschiderea fiecărei noi sesiuni parlamentare.

Banca Națională Ungară obține de la consorțiul băncilor nord-america- ne un împrumut în valoare de 150 milioane dolari, pe termen de șase ani, cu o dobîndă de categoria I. împrumutul a fost perfectat prin intermediul lui „Bank of America".

• O SĂPTĂMÎNĂ IN 
JUNGLĂ. La o săptămină de la prăbușirea avionului care-1 transporta spre Manila, patru filipinezi, printre care și un băiețel de nouă ani, au fost regăsiți într-o junglă din nordul țării Deși micul aparat de zbor literalmente se zdrobise de sol — într-un punct situat la peste 300 km de Manila — cei patru au scăpat doar cu răni superficiale. în ce privește hrana, ei au recurs inevitabil la ceea ce le o- ferea pădurea tropicală.

Consiliul permanent al 
Organizației Statelor Ame
ricane s"a pronunțat cuo mare majoritate de voturi pentru desființarea comisiei însărcinate cu urmărirea activităților calificate ca „subversive" în emisfera occidentală Printre țările care au votat favorabil au figurat și Statele Unite. Comisia amintită era un organism reacționar, creat în 1962, îndreptat împotriva revoluției cubaneze.

GrCVă. Peste un milion de muncitori au participat joi la o grevă de patru ore, organizată în orașul italian Milano, în sprijinul apărării locului de muncă. în același timp, greviștii au protestat împotriva hotărî- rii conducerii uzinelor de automobile „Leyland-Innocenti" și „Pirelli" de a concedia circa 6 000 de salariați. Șomajul a sporit în rtiod drastic anul acesta in Italia, afectînd aproximativ 1,8 milioane de persoane.

La Leipzig a avut loc un simpozion consacrat vieții și activității politice și culturale a revoluționarului român Constantin Dobrogea- nu-Gherea. Au participat cadre didactice și cercetători de la universitățile din Berlin, Leipzig, Halle și de la Academia de științe a R. D. Germane. Au fost prezentate referate privind diferite aspecte ale activității lui Constantin Dobrogeanu-Gherea.

Agenția M.T.I. anun*â câ Ia5 decembrie va fi semnată la Londra o convenție, în baza căreia

Poliția din Buenos Aires a anunțat descoperirea unei rețele internaționale de traficanți de droguri. Printre cei arestați se numără și doi farmaciști care au condus rețeaua. în timpul percheziției efectuate cu prilejul acestei operațiuni, poliția a descoperit substanțe în valoare de 70 milioane pesos.

• OPERAȚIUNEA 
„URANUS". In 1979 un »ir de planete ale sistemului nostru solar, incepînd cu Jupiter și ter- minînd cu Pluton, vor fi ajuns într-o astfel de poziție îneît forța lor de atracție va putea fi folosită pentru reducerea cu 10— 15 ani a duratei zborului unei stații științifice terestre spre îndepărtata planetă Uranus. Potrivit calculelor, o asemenea șansă se ivește în Univers doar o dată la 180 ani. Dornici să se folosească de acest prilej, specialiștii americani de la N.A.S.A. au întocmit proiectul așa-zisei operațiuni „Uranus" — de lansare, în 1979, â unei stații de tip „Mariner" ce urmează să atingă planeta Uranus după numai 5 ani.
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