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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, a primit, vineri după- amiază, delegația Institutului din Paris pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, condusă de dr. Arturo Frondizi, președintele institutului. Din delegație fac parte Henry Tasca (S.U.A.) și Franco Grosoli (Italia), vicepreședinți, Giancarlo Elia Valori (Italia), secretar general, Franco Torti (Italia), membru al Consiliului general al institutului, și Mauro Trasatti (Italia), membru al Consiliului administrativ al institutului. ' Delegația a participat la lucrările celei de-a doua părți a sesiunii cu v tema „Problemele unei noi ordini economice internaționale. Modul în care
Cuvintul tovarășului Nicolue Ceaușescu

Doresc să vă mulțumesc mult, In primul rînd pentru salutul pe care mi l-ați adresat și, îndeosebi, pen- țru inițiativa de a constitui acest nstitut și pentru continuarea pri- 4 lui reuniuni în România.La rîndul meu, doresc să vă salut pe dumneavoastră, pe președintele institutului și pe toți conducătorii acestui institut, să exprim speranța că această primă întîlnire va fi un început bun de colaborare între institut și economiștii români în abordarea problemelor noii ordini economice internaționale, precum și a problemelor legate de lichidarea subdezvoltării, de progresul țărilor în curs de dezvoltare.Apreciez în mod deosebit această Inițiativă a creării Institutului pentru noua ordine economică, în care sînț cuprinși reprezentanți iluștri în acest domeniu economic, sub președinția domnului Arturo Frondizi, care știu că are o preocupare deosebită pentru problemele economice și pentru găsirea căilor de a se ajunge la soluționarea acestora. Desigur, nu pot să nu menționez și preocuparea secretarului general al institutului, domnul Giancarlo Elia Valori — care depune o activitate destul de susținută în această direcție — și, așa cum am menționat, a tuturor domnilor iluștri reprezentanți pre- zenți aici.Crearea Institutului pentru noua ordine economică, în împrejurările de astăzi, cînd zeci de popoare sînt preocupate de soluționarea unor probleme vitale pentru viitorul o- menirii, constituie o inițiativă deosebit de importantă. După cum se știe, de fapt, nu sîntem decît la începutul discuțiilor pentru noua ordine economică internațională. In lumea de astăzi, în care o bună parte a omenirii trăiește în subdezvoltare și în care au apărut o serie de aspecte negative în viața economică mondială, restructurarea și așezarea relațiilor economice dintre state pe o bază .nouă constituie un factor determinant atît pentru progresul economico-social al popoarelor, cît și pentru destindere și pentru pace. Sper ca înce

este concepută noua ordine de către președintele Nicolae Ceaușescu", organizată la București de Institutul din Paris și Academia de științe sociale și politice din România.La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu. Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu și Ștefan Andrei, Mircea Malița și Vasile Pungan, consilieri ai președintelui Republicii Socialiste România, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, Gheorghe , Dolgu, rectorul Academiei de studii economice din București, Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitate economico-finan- clară a Marii Adunări directorul general al central de cercetări Naționale, Institutului economice,

putul activității dumneavoastră, precum și activitatea viitoare să dea un puternic impuls nu numai muncii de cercetare, dar și preocupărilor de a găsi și concretiza căile de înfăptuire a noii ordini e- cOnomice internaționale. Or, în a- ceastă privință, inițierea unor dezbateri cu participarea specialiștilor din diferite domenii — economic, financiar, industrial — va avea un rol important.Probabil că institutul are în vedere — și sînt convins de aceasta — ca activitatea sa să depășească Europa și să cuprindă toate continentele în care se găsesc cele mai multe țări în curs de dezvoltare. Ținînd seama de’ faptul că popoarele din America Latină, Africa și Asia sînt cele mai interesate în noua ordine economică internațională, probabil că va fi util ca acestea să fie atrase în discutarea problemelor și în elaborarea căilor pentru înfăptuirea noii ordini.Eu văd activitatea institutului ca o tribună internațională în care reprezentanții diferitelor țări, să-și poată expune părerile — desigur, într-o deplină libertate — iar institutul să le sintetizeze și să ajute la concretizarea căilor de înfăptuire a noii ordini economice internaționale. Desigur, în această privință, un rol important au guvernele ; dar nu este mai puțin adevărat că activitatea științifică, de cercetare, poate să aibă și ea un rol foarte important, să constituie un sprijin pentru guverne, pentru oamenii politici, în munca lor.Iată de ce eu apreciez că există perspective ca, într-adevăr, Institutul pentru noua ordine economică internațională, cu sediul la Paris, să capete un rol important și să desfășoare o activitate foarte largă pe plan internațional. Ținînd seama că noua ordine economică internațională presupune schimbări revoluționare în relațiile dintre state și în concepția despre aceste relații, însuși institutul trebuie să fie promotorul în abordarea unor probleme economice pe plan internațional.
Nu aș putea decît să urez suc

Costin Murgescu. directorul Institutului pentru studierea conjuncturii economice internaționale.Adresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu, dr. Arturo Frondizi a subliniat că dorește să folosească a- ceastă întrevedere pentru a exprima, în primul rînd, salutul și mulțumirile delegației pentru onoarea de a fi primită.în continuare, oaspetele s-a referit la recenta reuniune a institutului, care s-a desfășurat la Paris și a tratat problemele noii ordini economice internaționale, experiența românească, prin prisma conceptului președintelui Nicolae Ceaușescu. Arturo Frondizi a relevat audiența pe care activitatea acestui for a avut-o în rîndul oamenilor politici.

cese tot mai mari în această activitate deosebit de importantă șl să-mi exprim convingerea că institutul se va bucura de apreciere și de sprijin din partea a tot mai mulți specialiști, precum și din partea unui număr tot mai mare de oameni politici.Desigur, are perfectă dreptate domnul președinte Frondizi că problema noii ordini economice internaționale privește toate țările slab dezvoltate, indiferent de o- rînduirea lor socială, că în realizarea obiectivelor de progres economico-social trebuie pornit de la intensificarea eforturilor fiecărei națiuni, ale fiecărui popor, de la reorganizarea economiei pe bazele celor mai înalte cuceriri ale științei ■ și tehnicii contemporane. România nu a subestimat niciodată importanța colaborării internaționale. Aceasta are un rol important, dar fără eforturile proprii ăle fiecărui popor nu se poate concepe un progres economico-social. De aceea, noi alocăm din venitul național un procent destul de mare — anul acesta 35 la sută — pentru dezvoltare.Sînt, desigur, probleme legate de realizarea unui echilibru în dezvoltarea economică din fiecare țară, de dezvoltare proporțională a diferitelor ramuri. Trebuie ținut seama ca, odată cu industrializarea, să se asigure și dezvoltarea continuă a agriculturii. Pentru multe țări în curs de dezvoltare, problema aceasta este de altfel e- sențială — așa cum fără industrializare nu este posibil nici progresul agriculturii, nici progresul general al țării.Este, de asemenea, problema cadrelor, care sînt hotărîtoare atît pentru agricultură, cît și pentru industrie. Pînă la urmă pot exista mijloace financiare, se pot primi și credite, dar dacă nu vor exista cadrele necesare pentru a asigura folosirea acestora, nu se vor putea obține rezultate corespunzătoare. De aceea, problema pregătirii cadrelor reprezintă un factor de o deosebită importanță pentru țările în curs de dezvoltare.Sînt, de asemenea, problemele legate de realizarea unor raporturi

Evidențiind caracterul deschis al dezbaterilor, nivelul științific înalt al reuniunii de la București, dr. Arturo Frondizi a subliniat interesul deosebit pe care aceste dezbateri — desfășurate în lumina gindirii președintelui Nicolae Ceaușescu în probleme fundamentale ale noii ordini economice — il pot avea pentru un mare număr de țări, inclusiv din America Latină, confruntate de fenomenul subdezvoltării.Credem că politica României și concepția Excelenței Voastre servesc nu numai pentru măreția acestei țâri ; sintem convinși că toate țările subdezvoltate din lume sint in-
(Continuare in pag. a III-a) 

echitabile între state, de înlăturarea inegalității, a asupririi. De a- ceea, într-adevăr, noua ordine economică internațională presupune o revoluție în relațiile dintre state, presupune să se pună capăt dominației unor țări asupra altorh, sub orice formă, să se creeze relații de egalitate, de respect, de întrajutorare, de avantaj reciproc, să se asigure, totodată, accesul în condiții avantajoase la tehnologiile și cuceririle științei.Pentru a realiza noua ordine economică va trebui să fie elaborate principii noi de relații și, desigur, țările dezvoltate să înțeleagă că trebuie să țină seama de cei mai săraci, că, pînă la urmă, însăși dezvoltarea lor este legată de lichidarea subdezvoltării. De altfel, criza economică din ultimii ani a evidențiat cu putere că viitorul țărilor industrializate, avansate este nemijlocit legat de cel al țăiil'dr în curs de dezvoltare.Institutul dumneavoastră își începe deci activitatea în împrejurări deosebit de favorabile. Sînt convins că va avea o activitate cu bune rezultate — și îi urez multe succese.Aș dori să vă mulțumesc pentru hotărîrea de a-mi acorda președinția de onoare a acestui institut. Este o cinste pentru mine. Ținînd seama de preocupările mele, nu știu dacă voi putea să contribui cu ceva la activitatea institutului. Așa că nu aș dori să-mi asum obligații și pe urmă să fiu criticat de dumneavoastră că nu le realizez. (Ani
mație). Oricum, pot să vă asigur că specialiștii români vor conlucra activ cu institutul, că se vor bucura de sprijin din partea guvernului român, pentru a aborda cît mai complex aceste probleme și pentru a-și aduce contribuția lor modestă, împreună cu specialiștii din alte țări, la studiile și la elaborarea unor căi de înfăptuire a noii ordini economice internaționale.Vă mulțumesc încă o dată și vă urez succes deplin în activitatea dumneavoastră. Am convingerea că în documentele noii ordini economice internaționale — cînd se va ajunge la elaborarea acestora — vor figura și numele institutului și al președintelui său 1

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri dimineața, pe Hans- Dietrich Genscher, vicecancelar federal și ministru de externe al Republicii Federale Germania, care a făcut o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Ion Morega, ambasadorul României la Bonn. Au fost de față Erwin Wickert, ambasadorul R. F. Germania la București, și Klaus Kinkel, director, șef de cabinet al ministrului afacerilor externe.Oaspetele' .a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea președintelui Republicii Federale Germania, Walter Scheel, și a cancelarului federal. Helmut Schmidt, care, în mesajul lor prietenesc, au evocat cu satisfacție întîl- nirile cu șeful statului român.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat pe oaspete să adreseze lui Walter Scheel și Helmut Schmidt salutul său și cele mai bune urări, împreună cu asigurarea că își amintește cu plăcere convorbirile avute cu președintele și cancelarul Republicii Federale Germania.In cadrul convorbirii s-a apreciat că o contribuție deosebită la extinderea continuă a colaborării multila

terale dintre statele noastre au a- dus-o vizitele și întilnirile la nivel înalt, înțelegerile realizate cu aceste prilejuri. In acest context s-a exprimat satisfacția pentru progresele înregistrate în dezvoltarea relațiilor româno—vest-germane, subliniin-du-se că există mari perspective pentru amplificarea acestor raporturi pe plan economic și politic. Schimbul de vederi a relevat dorința comună de a folosi aceste posibilități, de a se acționa de ambele părți pentru extinderea colaborării economice și politice, a legăturilor comerciale, tehnico-științifice și culturale, de a promova o cooperare tot mai largă, in industrie și în alte sectoare de interes pentru cele două țări.în cursul întrevederii s-a arătat că dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Federală Germania a avut loc în cadrul marilor schimbări care s-au produs pe continentul nostru și în lume, una din expresiile acestor transformări constituind-o încheierea cu succes a Conferinței general-europene.De comun acord, s-a subliniat că esențial in această etapă este ca toate prevederile Actului final să fie transpuse în viață. S-a apreciat, totodată, că realizarea securității și păcii în Europa și în lume reclamă a- doptarea unor măsuri concrete și e-

ficicnte de dezarmare, șl In primul rînd de dezarmare nucleară, de dezangajare militară, de reducere a armamentelor și a cheltuielilor militare. Convorbirea a evidențiat faptul că aprofundarea cursului spre destindere este, de asemenea, legată de stingerea focarelor de conflict și tensiune, de reglementarea pe cale politică a diferendelor dintre state, că atit cauza păcii, cît și a progresului reclamă lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje economice existente în lume, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.în acest sens s-a evocat responsabilitatea ce revine tuturor țărilor în soluționarea Justă și durabilă a problemelor ce confruntă omenirea contemporană, corespunzător intereselor tuturor națiunilor și realităților lumii de astăzi.A fost exprimată convingerea că vizita vicecancelarului Republicii Federale Germania în România marchează un moment important în direcția dezvoltării relațiilor româno— vest-germane, a cooperării în toate domeniile, a conlucrării dintre cele două țări pe plan european și internațional, precum și in cadrul Organizației Națiunilor Unite.întrevederea s-a desfășurat tntr-e atmosferă de caldă cordialitate.■■ ■ - ț —4
Producții suplimentare 
in industria județului 

HunedoaraDeopotrivă preocupate de pregătirea temeinică a „startului" in noul cincinal și de îndeplinirea exemplară a sarcinilor și angajamentelor din acest an, colectivele de muncă din întreprinderile județului Hunedoara înregistrează noi succese in activitatea lor economică. De la începutul anului și pînă în prezent, pe ansamblul județului a fost obținută o producție industrială suplimentară a cărei valoare trece de 577 milioane lei. în acest cadru de entuziastă muncă creatoare au fost produse peste prevederile, de plan 156 milioane kWh energie electrică, 33 000 tone fontă, aproape 49 000 tone cocs metalurgic, 53 600 tone oțel, 73 000 tone laminate finite și peste 116 000 tone cărbune e- nergetic și cocsificabil. La export, sarcinile planificate au fost depășite cu mai mult de 74 milioane lei valută.Semnificativ este că aceste sporuri substanțiale au un trainic suport calitativ, ele fiind obținute, în principal, prin creșterea productivității muncii — indicator care în perioada amintită a fost depășit cu aproape 8 000 lei pe fiecare angajat din industria județului. (S. Ionescu).

SIBIU:

Noul în vechea cetate

Capacități noi 
de producție in industria 

alimentarăîn acest an, industria alimentară și-a lărgit baza materială cu circa 95 de noi capacități de producție, dotate cu utilaje și echipamente de mare productivitate, in mare parte realizate in țară. Este vorba, printre altele, de fabricile de lapte și produse lactate de la Reghin, Oradea. Botoșani, Chișineu-Criș, Dej, Suceava, Brăila, fabricile de bere de la Iași și Ciclova-Montană, județul Caraș-Severin, cu o capacitate de 200 000 hl bere pe an fiecare, două linii moderne de îmbuteliere a uleiului la Bîrlad și Cărei, cu o capacitate de 2 500 sticle pe oră fiecare. Au fost dezvoltate și modernizate fabricile de zahăr de la București și Brașov, a intrat parțial în funcțiune cea de la Giurgiu. Industria de prelucrare a cărnii dispune acum de noi abatoare, secții de industrializare și antrepozite. Urmărind îndeplinirea integrală a planului de investiții, pînă la sfîrșitul anului constructorii și montorii vor conecta la circuitul productiv noi capacități. (Agerpres).

Un panoramic al Sibiului — fotografiat de sus, de pe cornișa Tur- nișorului ,— ar putea cuprinde tot ce s-a construit aici în ultimul timp și ar face mai ușoară înțelegerea metaforei de „cetate bine așezată", metaforă atît de dragă sibie- nilor.Marile și modernele capacități de producție de pe noua platformă industrială din est, ca și cele din partea vestică, sau cele din Dumbravă, apar ca „puternice bastioane la porțile cetății". în strictă concordanță cu sensul și linia conferite de e- dili și de constructori, se constituie constelația ‘ cartierelor de locuințe durate și întregite în acest cincinal de jur-împreju- rul orașului (Hipodrom I, Hipodrom II și Hipodrom III, sau Țigla- rilor, Ștrand, Terezia- num, iar mai de cu- rînd Vasile Aron). De la începutul anului în curs au fost construite aici peste 1 000 de a- partamente, mai bine de 900 locuri în cămine pentru nefamiliști, 150 de locuri în creșe, peste 200 de locuri în internate școlare și altele.„Se poate spune că, într-adevăr, pe la marginea orașului trece linia de forță, complexă și definitorie, a numeroaselor împliniri urbanistice și social-edi- litare din acest cincinal, de care sibienii beneficiază din plin — ne spune tovarășul Nicolae Hurbean, primarul orașului. Câutînd să păstrăm tot ceea

ce-1 vechi și mal de valoare pentru frumusețea Sibiului — consul tindu-ne, în același timp, cu cetățenii asupra numeroaselor probleme de larg interes ce trebuie rezolvate și avînd la bază noul plan de sistematizare — am început o adevărată ofensivă de înnoiri și în partea centrală a orașului. Căminele pentru nefamiliști (cu cîte 300 de locuri) ale întreprinderilor «Independența», «Balanța», «Libertatea», căminul și cantina studenților, patinoarul artificial — sînt numai cîteva din construcțiile «din centru» apărute in acest cincinal, ele constituind de fapt o anticipare a numeroaselor edificii social-culturale prevăzute în această parte a orașului: e vorba, printre altele, de un nou și modern spital, de o mare sală polivalentă (a căror construcție va începe în anul viitor), de un bazin acoperit, pentru înot (aflat în plină construcție), de noi blocuri de locuințe sau de noul centru civic al Sibiului, așteptat cu multă, nerăbdare de localnici. . Despre acesta doresc să spun cîteva cuvinte.Deși în prezent e prefigurată doar de cîteva obiective date deja în folosință — moderna casă de cultură a sindicatelor și construcțiile de locuințe — viitoarea Piață a Unirii va putea reprezenta cu siguranță o nouă emblemă și un important cîșțig pentru funcțiile social-edilitare

ale orașului. Iată, de pildă, gata «la roșu», impunătorul hotel «Continental» (cu 15 niveluri, 350 de locuri, restaurant, cofetărie și altele). Vizavi a început zilele trecute și construcția marelui magazin «Universal». Noua unitate va dispune de un spațiu comercial de 8 000 metri pătrați, unde vor funcționa tot felul de magazine, de la cel alimentar cu autoservire, pînă la cele pentru articole de ma- rochinărie și sportive. Mai mulțe unități pentru prestări de servicii ale cooperației meșteșugărești vor funcționa într-o nouă și modernă construcție ce se va ridica lingă librăria «Luceafărul»".Dacă mai trebuie a- dăugat ceva, e o singură cifră — edificatoare pentru grija pe care partidul și statul o manifestă față de cetățenii acestui oraș, ca și față de toți cetățenii țării : numai in acest an, cheltuielile statului pentru nevoile social-culturale ale municipiului Sibiu se ridică, in medie, la peste 7 000 lei de fiecare familie. Un amănunt în plus : în această cifră nu sînt incluse sumele plătite de stat pentru salubrizarea și iluminatul străzilor, pentru întreținerea zonelor verzi și pentru repararea străzilor și trotuarelor.
Nicolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Continuăm ancheta noastră:

CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?
Opinii de Al.^ GRAUR (Dicționarele și „Dicționarul explicativ 
al limbii române"), Octav ONICESCU (E necesară unificarea 
terminologiei științifice și tehnice), prof. Florica DIMITRESCU 

(Presa și lexicul actual al limbii noastre)
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40 M Ml Q[ IA ÎNCHEIEREA ACORDUUI) ANTIFASCIST DE IA 1EBEA
 ’împlinirea în aceste zile a patru decenii de la realizarea, din inițiativa și sub conducerea Partidului Comunist Român, a acordului popular antifascist de la Țebea (județul Hunedoara), constituie un prilej de evocare a unei pagini luminoase din istoria mișcării revoluționare și democratice din țara noastră.Evoluția evenimentelor interne și internaționale în deceniul al patrulea al secolului nostru a ridicat in fața poporului român necesitatea luptei hotărîte împotriva gravei primejdii la adresa independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării noastre care rezulta din politica agresivă a Germaniei naziste, ca și din orientarea celor mai reacționare cercuri ale claselor dominante spre sprijinirea Gărzii de fier și a altor organizații fasciste. îndeplinind rolul de „coloană a V-a“ a hitlerismului în România. în aceste condiții, Partidul Comunist Român și-a axat eforturile spre dezvoltarea legăturilor cu diverse grupări politice în scopul coalizării tuturor forțelor capabile să ridice un baraj puternic în calea ascensiunii fascismului la putere. Re- ferindu-se la această perioadă din istoria partidului, Programul P.C.R. apreciază că „forțele democratice antifasciste obțin o serie de succese importante in activitatea lor — ele reușesc să realizeze înțelegeri, pe baza Frontului Popular... Se demonstrează astfel capacitatea partidului de a uni masele populare, forțele antifasciste în lupta pentru ba- rarea drumului fascismului, pentru o politică de pace".Dezvoltînd prețioasa experiență do- bîndită în cursul marilor bătălii de clasă din anii crizei economice, care au culminat cu eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie- februarie 1933, P.C.R. a acționat cu consecventă pentru realizarea Frontului Unic Muncitoresc, in care vedea premisa pentru unirea in jurul clasei muncitoare a tuturor păturilor sociale interesate în evoluția democratică a tării. Un moment semnificativ în acest sens l-a constituit a- cordul încheiat. în septembrie 1934, între Comitetul național antifascist, Liga muncii și Partidul Socialist Unitar.La stabilirea liniei tactice de luptă a partidului comunist împotriva pericolului fascist a adus o contribuție remarcabilă Plenara C.C. al P.C.R. din februarie 1935, care în rezoluția cu privire la sarcinile apropiate ale Partidului Comunist Român a reliefat necesitatea creării Frontului Popular Antifascist, care să cuprindă laolaltă pe muncitori, țărani, intelectuali, cercuri ale burgheziei, bărbați și femei, vîrstnici și tineri, fără deosebire de naționalitate, oameni de diferite convingeri politice și ideologice, dornici să lupte pentru înfăptuirea aspirațiilor democratice ale poporului român, pentru salvgardarea independenței și integrității teritoriale a țării.Hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie 1935 și-au găsit ulterior o largă aplicare pe terenul luptei politice antifasciste din țara noastră. La indicația conducerii partidului. Secretariatul teritorial din Ardeal și Banat al P.C.R. a adoptat o serie de măsuri politice și organizatorice, in scopul ralierii forțelor antifasciste. Astfel, în iulie 1935 a avut loc la Cluj o intilnire între reprezentanți

_ —---
Informații, note, comentarii de la cititorii și corespondenții „Scinteii"

Case de comenzi pentru servicii „Mercur" la sate
la domiciliuDezvoltarea serviciilor la domiciliu — în special a celor legate de ușurarea muncii femeilor — reprezintă o preocupare permanentă a cooperativelor meșteșugărești. în a- ceastă grupă intră, de pildă, serviciile de curățenie generală, de întreținere a locuinței și instalațiilor, decorațiuni interioare, îngrijirea copiilor, bolnavilor și bătrî- nilor etc. După cum se știe, în marile centre urbane acest fel de servicii erau prestate în mod obișnuit de mai multe cooperative, în funcție de profilul lor. Astfel că, pentru lucrări de întreținere înrudite, cetățeanul trebuia să se a- dreseze, pe rînd, la mai multe cooperative : la una pentru zugrăvit, la alta pentru reparații interioare

Duelul hîrtiilorLa începutul lunii septembrie, tovarășul Nicolae Nimerschi, domiciliat în str. Torcători nr. 2. din Ploiești, a mers la magazinul universal „Nord" din localitate să-și cumpere un frigider. Vîn- / zătorul i-a recomandat un „Frigero-super". O- mului i-a plăcut marfa și a achitat-o pe loc. La plecare, beneficiarul frigiderului a fost asigurat : „în caz că frigiderul nu funcționează bine, va fi înlocuit".Și — întîmplare ! — pus în sarcină continuă, frigiderul s-a dovedit a fi defect : avea cuva fisurată (viciu d« fabricație).

A dat fuga la cooperativa depanatoare să cheme un tehnician ca să constate defecțiunea (conform stipulației din contract). La cooperativă i s-a promis că acesta va veni în cîteva zile, dar cu toate insistențele cumpărătorului (telefoane,' deplasări), specialistul a venit în cîteva... săptămini. După multă alergătură, se încheie, in sfîrșit, procesul verbal nr. 185, care certifică faptul că ■ frigiderul are... „cuva defectă și nu poate fi schimbată" (! !). însemna, conform legilor în vigoare, o înlocuire totală a frigiderului sau resti
în urma articolului publicat in „Scînteia" sub titlul „Amenda — plata dreptului la contravenție ?" in care sint inserate aspectele negative privind starea igienico-sanitară constatată prin unele unități de a- limentație publică din cartierele mărginașe ale Capitalei, vă facem cunoscut :„Direcția generală comercială a municipiului București a convocat imediat la sediul său directorii întreprinderilor de alimentație publică, prelucrînd cele constatate și stabilind măsuri de remediere a situației. în principal, măsurile dispuse s-au referit la menținerea curățeniei, întărirea ordinii și disciplinei în toate unitățile — indiferent de categoria de încadrare a a- eestora — la exercitarea unui con

ai P.C.R. și conducătorul Frontului plugarilor, dr. Petru Groza, urmată de încheierea, la Deva, a unei înțelegeri privind desfășurarea luptei comune împotriva pericolului fascismului.Un nou păs pe linia unirii pe o platformă comună a forțelor democratice l-a constituit acordul încheiat la Băcia (județul Hunedoara), la 21 septembrie 1935, între Frontul plugarilor și Uniunea oamenilor muncii maghiari din România (Madosz). în chemarea lansată de semnatarii acordului se spunea : „Facem apel la toate organizațiile Care luptă pentru 
La 6 decembrie 1935, sub go
runul lui Horia, se înscria unul 
din momentele glorioase ale 
luptei poporului nostru, in frun
te cu partidul comunist, împo
triva fascismului, pentru demo
crație, independența și progres 

social

binele poporului muncitor să ne strîngem toți intr-o tabără, cu un program comun de revendicări imediate, pentru a preveni primejdiile care amenință poporul**.încheierea acordului de la Băcia a avut un puternic răsunet în întreaga țară. într-o scrisoare adresată celor două organizații de masă de Consiliul sindical din Tg. Mureș se menționa : „Noi, în numele muncitorilor organizați din Tg. Mureș, cu bucurie intrăm în acest front comun, căci astfel vedem realizabil Frontul Popular Antifascist". în ședința din 18 octombrie 1935 a conducerii Blocului democratic, acordul era apreciat drept „un prim început de Front Popular" și se exprima convingerea că „acest exemplu de unire a forțelor democratice și de înfrățire a cetățenilor, peste deosebiri de naționalitate și religie, constituie adevăratul drum de luptă".fn spiritul acelorași orientări de coalizare a forțelor democratice, din inițiativa conducerii P.C.R., Blocul democratic a stabilit legături strinse cu Partidul Socialist (C. Popovici), ajungindu-se la 25 noiembrie 1935 la realizarea unei înțelegeri in vederea desfășurării pe un plan mai larg a luptei antifasciste. în documentul semnat cu acest prilej se arăta că „acordul încheiat este expresia nu 

A I iLJN

etc. Desigur, se pierdea timp, se iroseau bani. De aceea, în mai multe orașe se află acum la dispoziția publicului un antreprenor unic : casele de comenzi pentru servicii publice. Noul sistem de servire asigură cetățenilor o gamă complexă de prestații, prin aceeași unitate, pe baza unui deviz unic. De exemplu : zugrăvit, reparații la instalații, tîmplărie, decorațiuni interioare, inclusiv curățenia generală.Astfel de unități funcționează la Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Na- poca, Sibiu, Brașov, București și Constanța cu rezultate încă d_e la început bune, apreciate de populație. Se va continua extinderea lor și în alte mari centre urbane.
tuirea banilor. Deși totul era clar, directorul comercial de la întreprinderea pentru mărfuri industriale Ploiești a început să pretindă un... plus de certificate și semnături de la cooperativa depanatoare.Și așa, pe negîndite, între unitatea comercială și cea de reparații a început un veritabil... duel al hîrtiilor, în timp Ce cumpărătorul a stat la mijloc pină de curind, cînd — abia, abia — a primit frigiderul nou ce i se cuvenea de la început. (C. Căpraru, coresp. „Scinteii").

Autoritățile răspundtrol permanent și exigent din partea organelor de resort.în urma prelucrării materialului publicat, au fost sancționați disciplinar un număr de 21 lucrători din localurile cuprinse în raid : la 7 lucrători U s-a desfăcut contractul de muncă, conform art. 130, lit. e și 1 din Codul muncii ; 6 lucrători au fost retrogradați din funcție pe timp de 3 luni ; 2 lucrători au fost retrogradați cu o treaptă de retribuție pe timp de 2 luni ; 6 lucrători au primit avertisment.• La articolul intitulat „Serviciile intr-un oraș in plină dezvoltare", apărut în ziarul nostru. Direcția comercială a județului Buzău ne răspunde : „în vederea dezvoltării serviciilor, corespunzător solicitări

doar a discuției dintre comitete și delegați, ci își are originea în fră- mîntarea și acțiunea mulțimilor muncitoare care doresc unirea forțelor democratice, fiind hotărîte să înfrunte. prin toate mijloacele legale de masă, orice fel de aventură dictatorială fascist-h'itleristă".Sub îndrumarea Partidului Comunist Român, eforturile îndreptate spre realizarea Frontului Popular Antifascist au fost încununate de un important succes prin încheierea la 6 decembrie 1935, de către delegațiile Blocului democratic. Partidului socialist (C. Popovici) și Frontului

plugarilor a unui acord comun de luptă antifascistă. Spre a sublinia continuitatea luptei de eliberare socială și naționala, acordul a fost semnat la Țebea, sub gorunul lui Horia, la mormintul lui Avram Iancu. în felul acesta, semnatarii acordului, între care s-au numărat Petre Constantinescu-Iași, Athanase Joja, Scarlat Callimachi, Alexandru Mi- hăileanu, M. Avramescu — din partea Blocului democratic ; dr. Petru Groza, Miron Belea, G. Petru Moțu, Ion Moga Fileru, Romulus Zăroni — din partea Frontului plugarilor ; Constantin Popovici, Nicolae Moscău- țeanu — din partea Partidului socialist — reliefau în mod simbolic faptul că mișcarea antifascistă ridică pe o treaptă mai înaltă tradițiile glorioase ale trecutului. Este semnificativ, totodată, că reprezentanții Ma- dosz-ului au trimis organizațiilor semnatare ale acordului de la Țebea o scrisoare prin care își exprimau a- dezlunea deplină la obiectivele de luptă stabilite.în felul acesta, acordul de la Țebea exprima năzuințele comune ale celor patru organizații ce se raliaseră liniei politice a partidului comunist de luptă pentru crearea frontului popular. „De la Țebea, din ținuturile Iui Horia și ale Iui Avram Iancu, luptători pentru libertate și dreptate

Potrivit programului de extindere și modernizare a comerțului, in acest an au fost ridicate la sate încă 22 noi Supermagazine, magazine mixte, complexe, ateliere de producție, secții de semiindustria- lizare a legumelor și fructelor, brutării. Acestea au contribuit la îmbunătățirea aprovizionării populației din mediul rural, la extinderea formelor moderne de servire a cumpărătorilor.
Informații utile 
pentru amatorii 
de mobilă nouăPentru 1976, comerțul a contractat cu industria 227 noi garnituri și piese separate de mobilier. Producția de mobilă a anului viilor se va caracteriza prin diversitate, adaptabilitate la spațiile din locuințe, funcționalitate. In același timp, producătorii au ținut seama de cerința cumpărătorilor de a realiza și mobilier Ia prețuri mici. Așa, de pildă, se vor pune în vinzare camere de dormit, camere de zi și pentru tineret cu prețuri pină la 5 500 Iei, bucătării cu prețuri pină la 1 200 lei.Totodată — informăm pe cei interesați că întreprinderea de prestări servicii din București efectuează transporturi și mutări de mobilier cu autovehiculele întreprinderii. Tarif : 8,60 lei ora/om, 24 lei ora auto (de 3 tone) și 40 lei ora auto de 5 tone. Informații și comenzi la telefoanele: 18 43 15, 21 51 67, 11 85 25. 12 69 87 ; 23 26 00, 50 30 47, 80 45 85, 13 94 90, 50 65 15, 12 28 09. 14 60 98, 12 78 16, 15 63 82, sau la adresele : Bd. Titulescu 33, Văcărești 14, Galați 132, Calea Moșilor 242. Cal. Rahovei 139, Cal. Griviței 119, Cal. Rahovei 279. Cameliei 33, Cristian Tell 6, Lizeanu 20, Cal. Rahovei 20, Cal. Moșilor 282.

lor populației din municipiul Buzău, s-au întreprins o serie de acțiuni pentru extinderea și consolidarea unităților de profil existente, precum și pentru introducerea unor forme noi de prestații. Astfel, pe lingă cele 5 cantine-restaurant s-au organizat și funcționează 8 bufete de incintă și 9 microcantine pentru servirea muncitorilor la locul de muncă. Recent a fost dată în funcțiune microcantina Uzinei de sîrmă și produse din sîrmă Buzău pentru circa 200 mese zilnic. De a- semenea, pe lingă cantina din zona industrială funcționează 5 micro- cantine".
Rubrică realizata de
Gh. GRAURE 

socială — se arăta în documentul semnat — ne adresăm întregului popor din această tară și tuturor organizațiilor : Partidul national-țărănesc. Partidul radical țărănesc, Partidul social democrat, Partidul socialist u- nitar, tuturor asociațiilor de meseriași, comerciant!, funcționari, pensionari și intelectuali, cum și organizațiilor muncitorești, politice și sindicale, să se alăture acțiunii noastre, pentru a înfăptui, cu un ceas mai devreme, adevăratul front popular între toate forțele democratice din România, singura chezășie a luptei pentru libertate și pace".Vestea încheierii acordului de la Țebea a avut un puternic ecou în toate păturile sociale, fiind salutată cu căldură de opinia publică progresistă, în articolul : „O etapă istorică în drumul frontului popular", gazeta „Păreri" (Birlad) din 10 ianuarie 1936 scria : „Pornit pe această cale, a realizărilor, frontul popular iese din faza de gestație, afirmindu-se tot mai evident ca unicul instrument prin care masele cetățenești pot îngenunchea fascismul".Practica socială a dovedit în acei ani că unitatea forțelor democratice în jurul unei platforme antifasciste comune era pe deplin posibilă și că aceasta era singura cale care putea salva țara de pericolul fascismului. Semnarea acordului de la Țebea a îmbogățit experiența de luptă a partidului comunist în coalizarea diferitelor forțe politice ostile fascismului, a contribuit la creșterea influenței comuniștilor în rîndurile maselor. Activitatea intensă desfășurată de Partidul Comunist Român pentru ralierea pe o platformă antifascistă a tuturor forțelor democratice a continuat și în perioada următoare, înre- gistrînd noi succese — printre altele victoria frontului comun democratic în alegerile parlamentare parțiale desfășurate în 1936 în județele Hunedoara și Mehedinți.Cu toate că dezideratul fierbinte al poporului de realizare a Frontului Popular Antifascist nu s-a putut împlini atunci, datorită condițiilor grele in care se ducea lupta, precum și poziției pe care s-au situat unele cercuri politice chemate să contribuie la constituirea acestui front, experiența bogată obținută de P.C.R. în lupta pentru făurirea unui front al tuturor forțelor patriotice și democratice, legăturile închegate îh acea perioadă cu diferite grupări politice i-au fost ulterior de un real folos, îndeosebi în timpul dictaturii mili- tare-fasciste, cînd din inițiativa și sub conducerea sa au fost puse bazele frontului unic național de luptă pentru eliberarea țării de sub dominația Germaniei naziste, ceea ce a asigurat victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimpe- rialiste. Rememorînd evenimentele care au dus la acordul de la Țebea, pătrundem mal adine sensul aprecierii tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia victoria istorică a poporului român din august 1944 „a fost rezultatul luptelor Îndelungate ale poporului român, al faptului că partidul comunist, in alianță cu partidul socialist, cu celelalte forțe revoluționare și patriotice s-a aflat tot timpul în fruntea luptei de apărare a intereselor vitale ale întregii națiuni".
Dr. Ion BAB1C1

Meșteșugarii 
din județul Alba 

in sprijinul populației în actualul cincinal, rețeaua de unități prestatoare de servicii a cooperației meșteșugărești din județul Alba a cunoscut O puternică dezvoltare și modernizare. Au fost construite și date în folosință complexe meșteșugărești, ateliere de producție, unități prestatoare de Servicii in’, noile cartiere. Pentru extinderea în continuare a rețelei, Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Alba a efectuat un studiu privind solicitările populației pe baza căruia s-a prevăzut înființarea unor noi secții în orașele județului. Astfel, în orașele Blaj, Sebeș și Ocna Mureș, vor lua ființă secții care vor efectua, la solicitarea cetățenilor, diverse lucrări de întreținere a locuințelor. Ateliere de reparații și întreținere auto-moto se vor deschide la Blaj și Cîmpeni. în mai multe orașe, printre care Cugir, Sebeș și Ocna Mureș își vot începe activitatea unități de spălătorie chimică a lenjeriei. Odată cu extinderea unităților prestatoare de servicii, cooperația meșteșugărească din Alba a dezvoltat și producția de bunuri de larg consum în atelierele proprii. (Ștefan Dinică).

Pentru cumpărător, pururea grăbit, metoda autoservirii — practicată pe scară tot mai largă în comerț — este cît se poate de nimerită : îi îngăduie să-și aleagă singur marfa de care are nevoie și pe care și-o dorește, fără să-l mai sîcîie pe vînză- tor cu o sumedenie de întrebări — care l-ar obliga pe acesta la tot atitea deplasări între raft și tejghea. Dar a- vantajul cel mai de preț este economia de timp realizată, fapt ce-i determină pe cetățeni să prefere magazinele cu autoservire în locul altora, unde vînzarea se face după metode clasice. Sistemul are avantaje și pentru comerț, căci autoservirea determină sporirea considerabilă a volumului desfacerilor. Totuși, extinderea acestei atîț de eficiente metode comerciale întîmpină o anumită rezistență în rîndul lucrătorilor din comerț. Motivul ? Autoservirea implică riscuri pe care ei nu vor să și le asume, riscuri generate de comportamentul unor cetățeni care, in- trind în magazinele cu autoservire, parcă și-ar zice „după mine, potopul". Este opinia mai multor responsabili de mari magazine din Capitală, cu care am discutat despre această problemă.Faptele atestă că, din păcate, asemenea cumpărători, deși puțini, trec prin mai fiecare magazin, lăsînd în urmă regretabile dovezi ale lipsei de educație, ale nepăsării față de bunurile aflate acolo nu numai la dispoziția lor, ci a zeci de mii de cetățeni. Iată cîtevâ asemenea „dovezi", Culese din „recolta" unei singure dimi- heți la magazinul „Unic" : pachete de biscuiți și de cafea desfăcute, borcane de nescafe cu capacul deșurubat

Sezon permanent 
în stațiunea 
Vatra Dorneiîntreprinderea balneoclimaterică Vatra Dornei are sezon de vîrf 365 de zile pe an. Adică fără nici o pauză. Indiferent de anotimp, capacitatea stațiunii este mult solicitată, fapt pe deplin explicabil dacă se au in vedere înnoirile care au fost aduse stațiunii în ultima vreme, în special in domeniul asigurării unor condiții mai bune de odihnă și tratament. In fiecare serie, peste I 300 de oameni vin să-și îngrijească sănătatea, îndeosebi cei care suferă de anumite boli cardiovasculare și de diferite a- fecțiuni reumatismale cronice. Aici se fac băi carbogazoase și împachetări cu nămol de turbă, precum și electro și hidroterapii, gimnastică medicală etc., tratamente care se dovedesc a fi deosebit de eficiente în însănătoșirea oamenilor.

DACĂ MÎINE AR FI
DE MUNCĂ DINIndustria județului Bacău a atins cota finală a actualului cincinal la 26 octombrie, creîndu-se astfel posibilitatea realizării pînă la finele anului a unei producții suplimentare în valoare de 3,3 miliarde lei. La această dată, eforturile colectivelor de întreprinderi din județ sînt canalizate în două direcții : obținerea producției suplimentare propuse și pregătirea tuturor condițiilor necesare bunei desfășurări a activității economice în anul 1976. Se prevede ca producția industrială a județului să crească în anul viitor cu 16 la sută față de acest an. Aproape trei pătrimi din sporul producției globale urmează să fie realizat pe seama ridicării productivității muncii. O creștere substanțială va cunoaște volumul exportului, iar cheltuielile de producție urmează să fie reduse cu peste 70 milioane lei.— Sînt, Intr-adevăr, sarcini economice deosebit de mobilizatoare — aprecia tov. ing. Radu Manoliu, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R. — dar pe măsura potențialului industriei județului. Pentru îndeplinirea lor, o primă și importantă premisă constă în realizarea integrală a planului pe acest an și, indeosebi, a sarcinilor economice din luna decembrie. în acest scop, conducerile unităților economice, sprijinite îndeaproape de comitetele municipale și orășenești de partid, de organizațiile de partid din întreprinderi, au luat măsuri pentru folosirea mai bună a capacităților de producție și a forței de muncă, întreținerea și exploatarea cu maximă grijă a utilajelor și instalațiilor, îmbunătățirea calității produselor, intensificarea ritmului de construcții-montaj pe șantiere. La întreprinderea metalurgică, întreprinderea de șuruburi, întreprinderea de încălțăminte „Partizanul", unde planul pe sortimente nu a fost îndeplinit în întregime, se aplică programe de măsuri pentru recuperarea rămînerilor în urmă, întărirea asistenței tehnice în toate schimburile, creșterea randamentului muncii. Asemenea măsuri energice, însoțite de o intensă muncă politico- educativă desfășurată de organizațiile de partid dau roade. La Ct^mbi-, i, natul petrochimic din Borzești, bunăoară. au fost recuperate aproape In întregime restanțele la antidăunători, cauciuc sintetic, fenol și acetonă, al- chilamine, iar la combinatele de prelucrare a lemnului din Bacău și Co- mănești, la Combinatul de celuloză și hîrtie Letea s-au produs peste plan mari cantități de mobilă și hir- tie. In domeniul investițiilor au fost puse în funcțiune, în acest an, 22 de noi capacități de producție importante. La ora actuală se află in pragul probelor tehnologice uzina de cauciuc sintetic poliizoprenic și uzina de sodă electrolitică de pe platforma Borzești, precum și noua fabrică de hirtie pentru ziar de la Bacău, a căror producție prezintă o deosebită însemnătate pentru anul viitor.

— în ce privește pregătirea 
condițiilor pentru o activitate 
rodnică in primul an al noului 
cincinal, cunoaștem că in între
prinderi au fost elaborate, cu 
sprijinul unor colective de spe
cialiști, programe speciale de ac
țiuni pentru încărcarea judici
oasă a capacităților de produc
ție, pentru realizarea producti
vității muncii și pregătirea for
ței de muncă, încadrarea în chel
tuielile materiale șl de produc
ție, pentru asimilarea de produ
se noi și îmbunătățirea calită
ții acestora. Dacă miine ar fi 
primă zi de muncă din 1976, cum 
ar trece la înfăptuirea sarcini
lor de plan întreprinderile din 
județ ?— Situația este diferită de la o întreprindere la alta. într-un șir de întreprinderi, stadiul pregătirilor pentru producția anului Viitor este avansat, în timp ce în altele mai sint probleme de rezolvat. Mai este de nominalizat — pe ansamblul industriei județului — o producție in valoare 

și conținutul vărsat, sticle de ulei sparte, șervețele de hîrtie împrăștiate etc. E limpede că aceste mărfuri nu mai pot fi puse în vînzare. Alteori — ne relatau lucrătorii din acest mare magazin — cumpărători distrați (să zicem) abandonează săpunul printre biscuiți sau cutia de deter- genți printre pachetele cu carne, lu
AUTOSERVIREA
Șl AUTOEDUCAȚIA
cru pe care, cu Siguranță, acasă Ia ei nu l-ar face.Unii cumpărători dau o interpretare cu totul personală termenului de „autoservire", adică se... „autoservesc" : desfac celofanul cutiilor cu bomboane de ciocolată și „gustă" cîteva, desfac bușonul sticlelor de băuturi și dau pe gît o înghițitură-două... După cum sînt și cumpărători care vizitează raioanele de confecții pentru a-și completa lipsurile de... nasturi, pe cele de încălțăminte pentru a-și procura... șireturi ș.a.Sint și cazuri — ce-i drept, rare — în care interpretarea „originală" a termenului de „autoservire" îmbracă forme și mai grave. La magazi-

în viitor, stațiunea dorneană urmează să cunoască o importantă dezvoltare. Acum, constructorii lucrează intens la o nouă bază de tratament și la un nou hotel sanatorial cu 300 de

de 590 milioane Iei, sint încă numeroase contracte de perfectat, mal ales în cazul Combinatului petrochimic Borzești, întreprinderii de șuruburi, întreprinderii de mașini-unelte și întreprinderii metalurgice. Stadiul necorespunzător al nominalizării și contractării producției în anumite u- nități se datorează atît unor coordonatori de balanțe care emit cu întîr- ziere cotele și repartițiile, cît și conducerilor acestora, întrucît așteaptă ca alții să le rezolve problemele. Din aceste cauze, întreprinderea de utilaj chimic Borzești, întreprinderea de
Ce probleme urgente 

ridică momentul actual 
în industria 

județului Bacău

postav Buhuși, întreprinderea de confecții Bacău nu au contractat încă integral producția anului viitor.
— Desigur, pentru a realiza 

pfpducția planificată trebuie 
clarificate și terate problemele 
legate de aprovizionarea între
prinderilor cu materii prime și 

' materiale. In ce măsură s-au 
încheiat contractele de aprovi
zionare ?— Combinatul petrochimic Borzești, Întreprinderea de mașini-unelte, întreprinderea de încălțăminte „Partizanul" și altele au reușit să încheie contracte de aprovizionare pentru a- proape întreaga cantitate de materii prime și materiale necesare in anul viitor. în alte unități însă, cum sint combinatul de celuloză și hîrtie „Le- tea", întreprinderea de confecții, întreprinderea de utilaj chimic Borzești, stadiul perfectării acestor contracte este necorespunzător. Pe lingă lipsa de cote și repartiții, pe care trebuia să le asigure organele centrale și coordonatorii de balanțe, ră- minerea în urmă în acest domeniu este determinată și de slaba preocupare a conducerilor unităților respective, deoarece nu au intervenit prompt pentru emiterea comenzilor și încheierea grabnică a contractelor. Ținînd seama de faptul că aprovizionarea cu materii prime și materiale a constituit și în acest an o problemă pentru unele unități din industria băcăuană, biroul comitetului județean de partid a luat măsuri ca, in cel mai scurt timp, să fie contractate integral produsele necesare. Așteptăm însă un sprijin operativ din partea conducerilor unor ministere și centrale industriale, mai ales pentru clarificarea unor asemenea probleme care se ridică cu acuitate la întreprinderea de șuruburi, întreprinderea metalurgică și I.U.C. Borzești.

— Pregătirea investițiilor face 
parte integrantă din ansamblul 
pregătirilor pentru anul viitor. 
Județul Bacău are de realizat in 
1976 un volum important de in
vestiții. Vor fi puse in funcțiune

nul „Unic" ni s-au semnalat două aspecte surprinzătoare : 1) Pe lingă mărunțișuri, sînt sustrase și mărfuri scumpe, și nu din categoria acelora fără de care nu s-ar putea trăi i băuturi, cafea, cutii de ciocolată etc. 2) Cei prinși în flagrant delict de furt (căci acesta e cuvîntul) sînt oameni in toată firea, capabili să-și dea 

seama de gravitatea unei asemenea fapte de-a dreptul rușinoase și de urmările ei inevitabile. De exemplu, eleganta clientă care Ia magazinul „Victoria" ascunsese cu multă înde- mînare o Scrumieră de cristal pe minecă, se putea lipsi de un asemenea obiect de „strictă necesitate" dacă n-avea bani să-l cumpere.Evident, cazuri de felul celor amintite nu rămîn nepedepsite. Cei prinși asupra faptului sînt deferiți justiției. Dar daunele provocate de cei ne- prinși rămîn. Iar acesta modernă, e- ficlentă formă de comerț este privită cu prudență de către unii gestionari. Ce bine-ar fi, de pildă, dacă autoservirea ar spulbera aglome

locuri, ambele obiective urmînd să fie date în folosință anul viitor. Tot în 1976, vor începe lucrările la cel de-al doilea hotel sanatorial cu alte 300 de locuri. (Gh. Parascan).
PRIMA ZI
1976 ■ ■■

noi capacități, vor fi dezvoltate 
și modernizate unele din unită
țile existente, vor continua sau 
vor începe lucrările la noi c- 
biective industriale și social- 
culturale. tn ce măsură sint de 
finitivate preqătlrile în dome
niul investițiilor 7— Și in această privință trebuie să urgentăm pregătirile. Deși termenele au expirat de mult, totuși un număr de capacități noi și importante, de la Combinatul petrochimic și întreprinderea „Electrocentrale" Borzești, întreprinderea de mașini-unelte din Bacău ș.a., nu au încă studiile tehnico- economice definitivate. La acestea se adaugă un șir de obiective, a căror construcție trebuia să înceapă în trimestrele III și IV 1975, dar care nu întrunesc condițiile necesare. Nu au fost elaborate nici proiectele de execuție pentru anumite obiective de la Combinatul chimic Bacău, întreprinderea de postav Buhuși, I.A.S. „Avicola". De aici, întîrzieri în contractarea utilajelor tehnologice, problemă de însemnătate primordială pentru realizarea și punerea în funcțiune la termen a investițiilor planificate în anul viitor.Toate aceste probleme — numeroase și complexe — legate de pregătirea activității economice din anul 1976 — au fost analizate de către comitetul județean de partid, in ședința sa plenară cu activul din ziua de 2 decembrie a.c. Regretăm că la a- ceastă analiză, în cadrul căreia directori, secretari ai comitetelor de partid, oameni cu munci de răspundere în județ au relevat o seamă de aspecte importante pentru bunul mers al producției în anul 1976, n-a participat nici un reprezentant al vreunei centrale sau al vreunui minister, deși au fost invitați. Plenara a adoptat un progtăm de măsuri menite să sprijine întreprinderile în soluționarea problemelor. S-a stabilit, printre altele, ca in fiecare unitate să se formeze colective speciale, conduse de membrii biroului comitetului județean de partid, care să ajute concret comitetele oamenilor muncii în activitatea pentru recuperarea tuturor restanțelor și îndeplinirea integrală a planului pe acest an. Zilnic se vor urmări, la nivelul fiecărei unități, modul de realizare a planului pe sortimente și livrările la export. în ce privește producția din anul 1976, programul prevede măsuri concrete, cu termene și responsabilități precise pentru fiecare întreprindere, în legătură cu asigurarea comenzilor la nivelul capacităților de producție, a cantităților necesare de materii prime, materiale și piese de schimb. în scopul clarificării unor probleme legate de export, comitetul județean și-a prevăzut pentru zilele următoare o consfătuire cu toți factorii de răspundere, la care să fie invitați și reprezentanți ai întreprinderilor de comerț exterior. Cît privește investițiile, programul prevede asigurarea, pînă la 20 decembrie a.c., a tuturor studiilor tehnico-economice, întocmirea graficelor de elaborare a documentațiilor de execuție, precv și perfectarea contractelor între 1 ciari și constructori. După cum z,* vede, sîntem ferm hotăriți ca, în tin pul scurt care a mai rămas din acest an, să mobilizăm toate forțele și resursele de care dispunem pentru realizarea integrală a planului pe 1975 și, totodată, să soluționăm toate problemele de care depinde asigurarea condițiilor necesare desfășurării normale, rodnice a activității productive în anul viitor.

Convorbire consemnata de
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii*

rația de care merceriile, parfume- riile, raioanele cu dulciuri și alte u- nități și raioane mult solicitate nu izbutesc să scape I Dar extinderea autoservirii presupune, din partea noastră, a cumpărătorilor, un înalt grad de civilizație. Nu putem pretinde introducerea autoservirii în și mai multe sectoare ale comerțului atîta vreme cît mai există cumpărători (și fiecare dintre noi i-a văzut) care răscolesc prin coșurile și rafturile cu mărfuri expuse Ia autoservire de parcă ar fi acolo pietre și nu produse, uneori foarte gingașe. De ce să nu le atragem atenția că după ei nu vine potopul, ci vin alți cumpărători, mii de alți cumpărători care vor avea pretehția justificată de a li se oferi produse bune și nicidecum deteriorate ?— Ne străduim ca miile de cetățeni care ne calcă pragul zilnic să fie mulțumiți, ne spunea responsabilul magazinului „Unic", Ștefan Du- roiu. Dacă la eforturile noastre s-ar alătura și cetățenii, progresele în modernizarea vînzării s-ar face și mai mult simțite. Ce-am dori noi de la cumpărătorii care intră într-un magazin cu autoservire ? Nimic altceva decit o mai mare grijă pentru mărfurile expuse, astfel incit cei ce intră în magazinul nostru seara, aproape de ora închiderii, să fie la fel de bine serviți ca și primii care ne calcă pragul dimineața. îa magazinul nostru intră zilnic 10 000—12 000 de cumpărători. Iată de ce un răspuns pozitiv la apelul nostru ar avea • mare însemnătate.
Rodica ȘERB.AN
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„Rezultatele vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Iran ne bucură și ne însuflețesc, pentru că servesc 
intereselor țării noastre, dezvoltării cooperării cu o 
țară prietenă, cauzei păcii și colaborării intre popoare"

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

SESIUNEA CONSILIULUI GENERAL AL INSTITUTULUI OIN PARIS PENTRU PROBLEMELE
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE, CU TEMA:

„Problemele unei noi ordini economice internaționale. 
Modul In care este conceputa noua ordine de către 

președintele Nicolae Ceausescu"
Comitete județene de partid, ministere, alte instituții centrale, unități economice au adresat Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame în care se dă o inaltă apreciere recentei sale vizite in Iran, subliniindu-se interesul viu cu care întregul nostru popor a urmărit noua solie de pace, prietenie și colaborare internațională purtată de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.Telegramele dau glas sentimentelor de mindrie patriotică pe care le încearcă toți cetățenii țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru respectul și stima de care se bucură secretarul general al partidului în întreaga lume, consecință firească a recunoașterii prestigioasei sale activități, a contribuției pe care o aduce la promovarea principiilor independenței, suveranității, dreptății și echității în relațiile internaționale.Aleasa ospitalitate și înaltele onoruri rezervate solilor poporului român — se arată în telegrame — sint o nouă mărturie a prestigiului pe care și le-au cîștigat în lume politica internă și externă a partidului și statului nostru, consecvența cu care șeful statului român promovează principiile acestei politici profund științifice și umane, care exprimă în cel mai înalt grad interesele fundamentale ale poporului nostru, aspirațiile întregii omeniri progresiste.In telegrame se subliniază că această vizită a adus o nouă mărturie a

(Urmare din pag. I) teresate să se inspire din această gîndire atît de constructivă.Pentru noi — a subliniat dr. Arturo Frondizi — ar fi o mare cinste ca Excelența Voastră să accepte președinția de onoare a acestui institut.Plecăm absolut satisfăcuți nu numai de cordialitatea de care ne-am bucurat, ci și de nivelul ridicat al dezbaterilor, al analizelor care s-au făcut pe marginea unor probleme ale noii ordini economice internaționale, pe care o vedem absolut fundamentală pentru progresul popoarelor din întreaga lume.Este firesc, domnule președinte, ca institutul să activeze in țările slab dezvoltate. Noi am dorit însă să începem activitatea noastră bazîndu-ne pe concepția românească, pe gindirea Excelenței Voastre, care are atita audiență în diferite țări, inclusiv la nivelul șefilor de stat. Ne-a interesat in mod deosebit faptul că conceptul dumneavoastră despre noua ordine economică internațională nu se referă numai la țările socialiste, în mod expres, în rindul cărora se numără și România ; principiile acesteia, așa cum le vedeți dumneavoastră, au în vedere interesele tuturor țărilor, în prirfiul rînd ale celor subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, indiferent dacă sistemul lor are la bază o gindire socialistă sau capitalistă.De asemenea, avem mare interes să analizăm conceptul românesc și pentru faptul că, alături de alte națiuni, țara dumneavoastră promovează o politică de autodeterminar'e, de independență, care ește. de altfel, un element definitoriu și absolut fundamental pentru succesul eforturilor tuturor țărilor subdezvoltate sau în curs de dezvoltare din lume, pentru că tocmai aceste state sint supuse presiunilor, intereselor marilor puteri.în al doilea rînd. ne interesează experiența românească datorită concepției sale privind dezvoltarea, așa cum a fost ea realizată în tara dumneavoastră, care a cuprins pe orizontală toate regiunile patriei, asigurind în același timp creșterea pe verticală a economiei, pe baza unei industrii grele puternice. Exemplul României în domeniul economic este fundamental, pentru că demonstrează, totodată, țărilor în curs de dezvoltare sau celor subdezvoltate din întreaga lume că nu există o altă posibilitate de dezvoltare a forțelor de producție decît un nivel înalt al in-
Un nou doc plutitor 
in portul Constanta„NAVROM" Constanta a fost înzestrat, zilele acestea, cu un doc plutitor de 4 500 tone, primul de acest fel aflat in dotarea sa, care va fi folosit la repararea și revizia navelor proprii. Avînd o lungime de 117 metri, lățimea de aproape 30 de metri și un pescaj în imersiune de 10,3 metri, docul va fi amplasat în bazinul noului port și va fi utilizat la repararea navelor de 600—4 500 tone, eliberîndu-se, astfel, spațiile docului mare, a- parținind Șantierului naval Constanta, unde se vor executa în continuare reparații la navele ce depășesc acest tonaj. (George Mihăescu). 

posibilităților de dezvoltare a relațiilor de conlucrare prietenească intre două state in curs de dezvoltare cu sisteme social-politice diferite, de cooperare reciproc avantajoasă, pe baza principiilor noii ordini economice și politice internaționale. Comunicatul comun româno-iranian. acordurile încheiate constituie o dovadă elocventă a dezvoltării acestor relații, reprezentînd o nouă și importantă contribuție la adîncirea legăturilor dintre cele două țări și popoare prietene, la cauza păcii și progresului în lume. Caracterul fructuos și constructiv al dialogului purtat cu reprezentanții poporului iranian, cu oamenii muncii din localitățile și unitățile e- conomice vizitate înscrie un nou moment important în cronica prieteniei româno-iraniene, reprezintă o expresie a gindurilor și aspirațiilor noastre de pace, de prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii.Conferirea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa al Universității Teheran — se relevă în telegrame — constituie o înaltă apreciere dată vastei și prodigioasei activități desfășurate de secretarul general al partidului pentru prosperitatea și fericirea poporului român, pentru înfăptuirea celor mai nobile idealuri de civilizație și progres ale umanității, pentru cauza păcii și prieteniei între toate națiunile. Este exprimată de asemenea înalta apreciere care se dă contribuției tovarășei Elena Ceaușescu la întărirea relațiilor dintre oamenii de știință, din învățămînt și cultură, menite să confere noi dimensiuni colaborării româno-iraniene.

tvestițiilor din venitul național, că nu este suficientă adoptarea unor principii juridice, ci trebuie transformată în întregime întreaga economie pentru a se asigura progresul unei țări. Și sub acest aspect experiența României este excelentă. Deși aproape totalitatea țărilor Americii Latine nu aparțin sistemului socialist, credem că este perfect valabilă pentru ele concepția economică a României. Avem nevoie de un indice înalt de investiții proprii, alături de cele străine, de credite. Cu alte cuvinte, avem încredere în organismele cu caracter internațional, dar avem mai multă încredere în hotărirea propriilor noastre popoare, care vor să-și realizeze măreția lor.A Vorbit apoi prof. dr. Giancarlo Elia Valori.Sint foarte onorat pentru trecutele și recentele întrevederi acordate de dumneavoastră, domnule președinte, a subliniat oaspetele.La reuniunea care a avut loc la Paris, sub președinția domnului dr. Arturo Frondizi, s-a propus în unanimitate atribuirea titlului de președinte de onoare al institutului, pentru că dumneavoastră ați fost, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, așa cum s-a subliniat și in cadrul reuniunii noastre din capitala franceză, făuritorul, animatorul și pro- pulsorul principiilor noii ordini economice internaționale.Cu această convingere, institutul va acorda un premiu internațional pentru cea mai bună scriere care să ilustreze opera președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa pentru noua ordine economică internațională. Noi sperăm ca acest premiu al institutului, care se adresează tuturor oamenilor de știință din întreaga lume, să-l putem conferi anul viitor. Cred că aceasta constituie unul din cele mai frumoase omagii aduse principalului constructor al unei noi ordini economice internaționale, celui care crede în aceste npi principii și militează pentru înfăptuirea lor.De asemenea, doresc să vă comunic, domnule președinte, că in luna februarie va avea loc a doua sesiune — care va începe la Roma și va lua sfîrșit la București. De data aceasta vor fi abordate aspectele industriale și monetare legate de problemele noii ordini economice internaționale, în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu. La această întrunire vor participa iluștri oameni de știință de faimă interna
La Suceava a intrat în funcțiune

Stația de transformare de 220 kVLa Suceava a intrat în exploatare, cu 15 zile înainte de termenul stabilit in grafice, o nouă capacitate energetică : stația de transformare de 220 kV. în prezent, în nordul Moldovei sint în construcție obiective energetice menite să asigure îmbunătățirea alimentării eu energie electrică a noilor unități de pe platformele industriale din județele Iași, Suceava și Botoșani. Dintre a- cestea, într-un stadiu avansat se găsesc lucrările de construcție a

în telegrame se subliniază că a- portul de mare însemnătate al secretarului general al Partidului Comunist Român la fundamentarea și aplicarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru conferă României socialiste privilegiul de a fi promotoare a eforturilor de uriaș prestigiu internațional, îndreptate spre abolirea definitivă a vechii politici de dominație și dictat, spre instaurarea în lume a unei noi ordini economice și politice, a unor raporturi bazate pe echitate și justiție, care să asigure dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător destinul.Exprimîndu-și totala adeziune față de politica științifică a partidului, admirația pentru clarviziunea cu care acționează președintele României în promovarea intereselor poporului nostru, în promovarea ideilor păcii, colaborării și cooperării intre națiuni, oamenii muncii din întreaga țară raportează în aceste telegrame noi succese în îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal și pregătirea temeinică a producției anului viitor. Totodată, oamenii muncii dau glas hotăririi lor nestrămutate de a-și consacra Întreaga capacitate de muncă obținerii unor noi realizări In toate sectoarele economiei naționale, în vederea traducerii in viață a însufleți- toarelor obiective stabilite de cel de-al XI-lea Congres al partidului pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin din programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

țională ; ne propunem, de asemenea, să invităm și industriași.în încheiere, subliniind că institutul va publica în anul viitor o carte prefațată de Alain Poher, președintele Senatului francez, care va prezenta cele mai recente scrieri ale președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea șefului statului român consacrată edificării unei noi ordini economice internaționale, Giancarlo Valori a spus : Aceasta constituie, domnule președinte, un modest omagiu al celor care cred in dumneavoastră, in omul ce lucrează in fiecare zi pentru dreptul la autodeterminare al popoarelor, pentru o lume mai bună.în cadrul întrevederii a luat cuvin- tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România.Mulțumind, prof. dr. Giancarlo Elia Valori a spus: Așa cum dumneavoastră ați subliniat, efortul tehnic și științific trebuie să fie însoțit de o voință politică. După cum cunoașteți, din consiliul institutului fac parte personalități politice importante din diferite țări europene ; în afară de sediile de la Paris și Roma, vom deschide unul și la Washington, cu ocazia apariției In limba engleză a cărții pe care am scris-o despre dumneavoastră. Acum vom extinde activitatea institutului, necesitate pe care ați subliniat-o atit de pregnant, și în țările din așa-zisa lume a treia. în America Latină vom deschide sedii cu colaborarea dr. Arturo Frondizi și cu ajutorul președintelui Echeverria, care a făcut cunoscute înțelegerea și adeziunea sa. In Africa, președintele Senghor și-a exprimat deja dorința de a ne sprijini In deschiderea unui sediu in Senegal. In acest cadru, activitatea noastră va deveni mai vastă. Intenții și voință pentru a munci există. Aș vrea să reamintesc un precept după care v-ați condus toată viața : Cine crede în anumite valori învinge. Acesta este și motoul activității noastre, după învățămintele dumneavoastră.Vă mulțumim, domnule președinte, pentru această întrevedere, care a fost pentru noi toți un mare stimulent, ne-a oferit prilejul să cunoaștem noi aspecte din conceptul și experiența dumneavoastră, care sint pentru noi tot atîtea învățăminte prețioase. Sint sigur că vom face mai mult și mai bine, sperînd ca astfel să fim mîndri de noi înșine.întrevederea a decurs Intr-o atmosferă de caldă cordialitate, de prietenie.

magistralei Iași—Suceava de 220 kV, în lungime de 116 km. Aceasta va fi a doua cale de transport al energiei electrice pentru alimentarea localităților din această zonă a țării, creîn- du-le condiții de dezvoltare economică în continuare. De menționat că prin extinderea tensiunii de 220 kV și în aceste județe se va obține anual o substanțială reducere a consumului propriu tehnologic de energie electrică.(Agerpres)

Vineri au luat sfîrșit la București lucrările celei de-a doua părți a sesiunii Consiliului general al Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, din Paris, a cărei primă parte s-a desfășurat recent in capitala Franței.Avînd ca temă „Problemele unei noi ordini economice Internaționale. Modul în care este concepută noua ordine de către președintele Nicolae Ceaușescu", această importantă manifestare științifică a reunit savapți, cercetători, cadre didactice universitare, consilieri, experți, specialiști ai unor instituții centrale.La lucrările celei de-a doua părți, organizată de Institutul pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, în colaborare cu Academia de științe sociale și politice, a participat o delegație a institutului, avînd în frunte pe președintele acestuia, dr. Arturo Frondizi.Cele șapte comunicări incluse în programul manifestării, prezentate în prima zi a reuniunii de la București, au constituit, vineri, obiectul unor a- profundate dezbateri.în comunicarea sa, prof. dr. Giancarlo Elia Valori a relevat că interesul suscitat în opinia publică mondială de punctul de vedere al președintelui Nicolae Ceaușescu asupra complexei probleme a dezvoltării explică receptivitatea cercetătorilor fată de politica externă a României, cu deosebire față de sugestiile pe care această politică externă le conține în ceea ce privește instituirea unei noi ordini economice internaționale. Ca om politic angajat într-un vast program de modificare a sistemului e- conomic internațional — a declarat profesorul Giancarlo Valori — președintele Nicolae Ceaușescu nu se limitează doar la constatări. România întreține relații mai mult decît cordiale, de-a dreptul prietenești, cu foarte multe țări afro-asiatice și la- tino-americane. Sint relații active, e- conomice, științifice și culturale.Dezvoltarea economico-socială a României este o realitate cu care țara se mîndrește pe bună dreptate, în- tr-atît incit să se poată considera — și, ceea ce contează mai mult, să poată fi considerată de alții — drept un model pentru acele națiuni care vor într-adevăr să dobîndească bunăstarea pentru cel mai mare număr posibil de oameni. Pentru România deci, cercul vicios al subdezvoltării s-a rupt definitiv și este just ca la România să privească astăzi toate a- cele țări care vOr avea de înfruntat, după dobîndirea independenței, problemele vitale legate de dezvoltare.în legătură cu un nou „model" de raporturi economice cu țările în curs de dezvoltare, cred că este bine — a încheiat vorbitorul — să ne referim și aici la experiența românească ca la unul dintre cele mai bune exemple de relații economice și comerciale cu aceste state. Sîntem con- știenți că avem de partea noastră atenția și sensibilitatea unei mari părți a opiniei publice mondiale, pregătită și stimulată in acest sens de gindirea și acțiunea președintelui Nicolae Ceaușescu. Trebuie să profităm și de această ocazie favorabilă și să încercăm să indicăm realmente, după exemplul președintelui român, o cale nouă spre dezvoltare și pace.Premisă și rezultat al dezvoltării economice, științifice și tehnice, demografice, sociale și culturale, amplificarea legăturilor intre state a intrat într-un stadiu nou, în care se pun probleme globale, efectele politicilor naționale se propagă rapid peste frontiere, iar mediul internațional a căpătat o importanță extraordinară pentru fiecare stat — a subliniat, în comunicarea sa, prof. dr. Gheorghe Dolgu. Recunoașterea interdependențelor constituie un punct de pornire pentru orice întreprindere de schimbare a sistemului relațiilor internaționale.Considerînd această problemă prin unghiul obiectivului lichidării subdezvoltării, vorbitorul a relevat că pentru președintele român suprimarea subdezvoltării este o problemă globală, a cărei soluționare prezintă interes pentru toate popoarele lumii și de care depinde viitorul întregii comunități internaționale, că un obiectiv major al edificării noii ordini trebuie să-I constituie egalizarea relativă a nivelului dezvoltării economice a statelor, ținindu-se seama în mod corespunzător de particularitățile și condițiile istorice, geografice, climatice.„Gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu se caracterizează prin încredere in creativitatea popoarelor, în forța științei șl tehnicii, în virtuțile unei cooperări internaționale de un tip nou. Strategia lichidării subdezvoltării comportă, în concepția președintelui român, următoarele elemente fundamentale : rolul decisiv al eforturilor pe plan național, cadrul internațional favorabil acestor eforturi, sprijinul pe care comunitatea internațională trebuie să îl acorde țărilor în curs de dezvoltare".în concepția României, făurirea unei noi ordini economice și politice implică lichidarea subdezvoltării, a polarizării lumii în țări bogate și țări sărace, crearea unor noi relații internaționale democratice, care să asigure fiecărui popor afirmarea plenară și nestingherită a geniului său creator național. în referatul său, prof. Costin Murgescu a abordat, din această perspectivă, u- nele aspecte legate de problema produselor de bază și a comerțului internațional, relevînd că liniile de forță ale politicii propuse de România în acest domeniu sint consolidarea și respectarea suveranității naționale și a controlului național al fiecărui stat asupra resurselor sale naturale, o largă cooperare internațională, bi și multilaterală. pe o bază reciproc avantajoasă. un efort concertat al tuturor statelor in vederea eliminării risipei de materii prime șl combustibili, elaborarea unui program pentru producerea de rezerve alternative, ca și pentru descoperirea și folosirea unor noi surse de energie.Referindu-se, în acest context, Ia necesitatea stabilirii unui raport just Intre prețurile materiilor prime și 

preturile produselor Industrializate, vorbitorul a arătat că problema poate fi rezolvată numai printr-o ruptură cu actualele relații de dominație, prin dezvoltarea conștiinței cu privire la solidaritatea de destin a tuturor popoarelor lumii. Tocmai o asemenea abordare — a spus el — definește meritele novatoare ale concepției președintelui Nicolae Ceaușescu în problema preturilor internaționale.Ca în toate domeniile, concepția sa se traduce și în domeniul comerțului internațional prin cutezătoare programe de acțiune. Realizarea lor nu este simplă, dar este posibilă prin activitatea perseverentă și convergentă a tuturor forțelor progresiste din lume.Această concepție se inspiră din tradițiile revoluționare ale poporului nostru, care știe că nu a dobîndit nimic decît prin propriile sale e- forturi, prin munca și lupta Iui. Este mesajul pe care poporul român îl transmite tuturor popoarelor lumii chemate să înfăptuiască prin ele și pentru ele — printr-o largă cooperare internațională — o nouă ordine mondială.Citind intervenția dr. Arturo Frondizi, în care se menționează că unul din motivele alegerii concepției președintelui Nicolae Ceaușescu drept primul subiect al sesiunii noii instituții a fost puntea pe care o a- runcă această concepție, de la analiza, raționamentul strîns și estimarea realistă a situațiilor, spre traducerea în viață, aplicarea in practică și organizarea de programe cu efect tangibil pe plan internațional, prof. Mircea Malița a subliniat, în referatul său, că această virtute se recunoaște și în atenția acordată de președintele statului român științei, tehnicii și formării cadrelor. Fiecare din propozițiile sistemului său rațional pot, fi ilustrate și printr-un demers de organizare în practica con
Partea a doua a sesiunii, organizată 
la București, în colaborare cu Academia 

de științe sociale și politice
struirii unei societăți socialiste multilateral dezvoltate. Este vorba, înainte de toate, de o încredere mare în puterile științei, în capacitatea ei de a transforma societatea, de a îmbogăți puterile omului, de a stăpîni natura și de a satisface nevoile mereu în creștere ale societății cu bunuri materiale și spirituale.Imperativul dezvoltării accelerate, al mobilizării tuturor resurselor în vederea atingerii unor ritmuri înalte și al creării unei capacități productive proprii face ca știința să fie adusă în capitolul forțelor de producție, unde face destin comun cu tehnica productivă. în același timp, știința și producția își măresc eficiența și capacitatea lor de a influenta viața și economia unei țări dacă sint legate de învățămînt și de procesul de formare a cadrelor. în această triadă enunțată de președintele Nicolae Ceaușescu, ce și-a găsit aplicarea în sistemul de educație și cercetare ai țării noastre, se găsește una din cele mai originale contribuții la dezbaterea problemei în cauză.Oamenii de știință, profesorii, tehnicienii și proiectanții au ascultat îndemnul președintelui de a se ocupa mai mult de problemele specifice ale dezvoltării, de problemele aflate în atenția țărilor în curs de dezvoltare. Știința își primește astfel înțelesul ei operațional, de transformare a naturii și societății, găsindu-și vocația ei umanistă subliniată de președintele Nicolae Ceaușescu, care vede în ea un mijloc ca „omul să-și făurească propriul destin".Pornind de Ia adevărul că omenirea este astăzi tot mai conștientă de faptul că împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă lumea contemporană, referatul prezentat de Ilie Șalapa a insistat asupra necesității lichidării subdezvoltării. Cerință obiectivă a progresului general al omenirii — a subliniat vorbitorul — ea este, în același timp, un imperativ al dezvoltării colaborării intre popoare, pe bază de egalitate și echitate, al creării condițiilor pentru înlăturarea cauzelor încordării internaționale, pentru destindere și securitate.Exprimînd părerea că una din problemele de mare anvergură cu care se confruntă lumea contemporană este sporirea producției agricole pentru a înlătura starea de insecuritate alimentară, vorbitorul a arătat că a- ceasta nu are altă sursă decît subdezvoltarea. Soluționarea de fond a problemei nu se poate realiza decît prin înlăturarea subdezvoltării, printr-o nouă diviziune internațională a muncii, în cadrul unei noi ordini economice și politice internaționale.Alături de eforturile proprii ale fiecărei țări, creșterea producției agricole trebuie susținută într-o măsură tot mai mare pe calea cooperării internaționale, în contextul stabilirii unor relații între state bazate pe egalitate, pe principiile universale ale dreptului internațional.Prezentînd experiența României în crearea unei agriculturi moderne, intensive. vorbitorul a relevat că, în colaborarea sa pe plan internațional, țara noastră acționează consecvent în spiritul unirii eforturilor tuturor statelor lumii pentru o rezolvare deplină, pe termen lung a problemelor alimentare, pentru a sprijini celelalte țări în curs de dezvoltare in sporirea producției lor agricole.în cadrul dezbaterilor au luat cu- vîntul, în cea de-a doua zi a reuniunii, prof. dr. Constantin Moisuc, prof. Franco Torti, prof dr. Ion Ce- terchi, vicepreședinte al Academiei de 

științe sociale și politice, prof. Franco Grosoli, vicepreședinte al Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, prof. Roman Moldovan, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, Henry Tasca, vicepreședinte al institutului. Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, prof. dr. N. S. Stă- nescu, dr. Costin Kirițescu, director in Ministerul Finanțelor, dr. Marcu Horovitz, cercetător principal la Institutul de cercetări economice, prof, dr. Mircea Bulgaru, prof. dr. Nicojae Belli, Sorica Sava, cercetător principal la Institutul de cercetări economice.S-a anunțat, de asemenea, că Diomede Catroux, vicepreședinte al institutului, fost ministru al Republicii Franceze, care nu a putut veni la București pentru a participa la manifestare, a adresat o telegramă în care aduce un elogiu „nobilei figuri a omului de stat Nicolae Ceaușescu", exprimîndu-și „admirația pentru ceea ce președintele României face pentru progresul țării sale, pentru triumful .noii valori a autodeterminării în România, in Europa, în lumea întreagă".Luind cuvîntul în ședința de închidere a sesiunii, prof. dr. Giancarlo Elia Valori a anunțat că institutul a instituit un premiu internațional rezervat oamenilor de știință din întreaga lume care studiază opera și' acțiunea președintelui Nicolae Ceaușescu. Acest premiu internațional, care va fi decernat anul viitor, vrea să fie un omagiu și o contribuție la cunoașterea operei șefului statului român.Secretarul general al institutului a anunțat, de asemenea, că, în luna februarie, va avea loc o sesiune de comunicări a institutului, care va avea ca temă concepția președintelui Nicolae Ceaușescu asupra problemelor dezvoltării industriale, sesiune la 

care vor. participa iluștri oameni de știință.Institutul se va îngriji, totodată, de editarea documentelor prezentate în reuniunile sale științifice de la București și de la Paris in mai multe limbi.In cuvîntul rostit la închiderea sesiunii, președintele institutului, dr. Arturo Frondizi, a adresat gazdelor călduroase mulțumiri pentru contribuția lor prețioasă la analiza problemelor care au făcut obiectul reuniunii.Mulțumesc — a spus vorbitorul — întregii națiuni române, care, in viitor, după ce omenirea va depăși formele înapoierii economice și culturale, va ajunge la un nou stadiu al dezvoltării sale sociale, cînd întreaga omenire va progresa mai repede decît pînă acum, va putea spune că a muncit, a acționat pentru ca a- ceastă cauză a dreptății, a justiției, a omului nou să triumfe.Ascultînd expunerile prezentate ieri și apoi intervențiile de astăzi, am ajuns la concluzia că România nu numai că și-a dezvoltat potențialul său economic, dar și-a dezvoltat în mod vădit și extraordinar nivelul activității științifice. Pot să afirm, fără nici o exagerare, că cei care au luat cuvîntul, tratînd diferite teme economice, pot să prezinte aceste lucrări în orice colț al lumii, unde vor fi primite cu cinste, cu onoare, gratie înaltei lor capacități pe care o pun în serviciul cauzei țării lor.Referindu-se la problemele instaurării unei noi ordini economice internaționale, vorbitorul a insistat asupra necesității lichidării stării de subdezvoltare : Popoarele rămase în urmă nu se mai mulțumesc astăzi cu simpla creștere a producției primare, fie ea minerală sau agrozootehnică. Devine mai necesară ca oricînd o schimbare calitativă în dezvoltarea forțelor de producție, astfel încît în lumea de astăzi să nu mai existe țări care să se dedice industrializării și altele care să producă doar materii prime. Dezvoltarea economică nu este un scop in sine, ea trebuie să slujească drept bază pentru dreptate socială și relații echitabile între națiuni.Sintetizînd concluziile dezbaterilor, prof. dr. Gheorghe Rădulescu a relevat, în cuvîntul de închidere, că rapoartele și intervențiile au prezentat complexitatea problemelor ridicate de edificarea unei noi ordini economice în lume, multitudinea aspectelor e- conomice, sociale, politice, tehnico- științifice, demografice, care se cer examinate cu toată atenția, într-un spirit nou, de înaltă responsabilitate și înțelegere profundă a imperativelor epocii actuale.Lucrările reuniunii noastre — a spus vorbitorul — au scos cu putere în relief ideea dominantă în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia noua ordine economică internațională poate fi construită numai prin activitatea practică a statelor, printr-o uriașă investiție de e- nergie umană cheltuită pentru schimbarea cadrului economic și social, pentru accelerarea dezvoltării fiecărei națiuni, pentru întronarea unor relații economice și politice internaționale care să favorizeze progresul fiecărui popor, colaborarea și cooperarea cu drepturi egale a tuturor statelor.Unul din marile merite ale concepției președintelui Nicolae Ceaușescu constă în viziunea globală asupra multitudinii de probleme și aspecte ridicate de înlăturarea adîncilor decalaje care despart lumea contemporană, în concentrarea atenției asupra 
unor programe de acțiune practică, 

eficiente, menite să ducă la rezolvarea problemelor concrete ale asigurării bazei de materii prime și energetice, dezvoltării industriei, producției agricole, transferului de tehnologie, formării de baze proprii de cercetare științifică in țările în curs de dezvoltare.S-a subliniat pe bună dreptate că noua ordine economică internațională, departe de a fi o idee sortită unor discuții abstracte de laborator, a devenit obiectivul practic al unei mari mișcări istorice, in care sînt angajate forțe sociale uriașe, hotărîte să acționeze pentru crearea unui cadru corespunzător înfăptuirii aspirațiilor de progres ale popoarelor, valorificării plenare a potențialului material și uman al fiecărei națiuni. Cunoașterea experienței pozitive a popoarelor, care aduc prin activitatea lor practică importante contribuții în această direcție, prezintă fără îndoială un deosebit interes, constituie un factor încurajator și stimulator pentru continuarea și amplificarea eforturilor consacrate operei de edificare a unei lumi mai drepte și mai bune.în acest sens, reținem desigur cu adincă satisfacție aprecierile făcute în cursul dezbaterii cu privire la semnificațiile care se desprind din experiența României, realizările ei remarcabile pe calea dezvoltării economice și sociale. Mesajul României, relevat de opera și acțiunea președintelui Nicolae Ceaușescu, demonstrează practic că problemele grave și complexe ale subdezvoltării, condițiile de viață ale țărilor exilate pînă în prezent la periferia producției mondiale nu numai că trebuie, dar și pot fi schimbate. Totodată, acest mesaj relevă faptul că efortul de construcție internă și de dezvoltare a națiunii nu poate fi conceput în izolare, ci în contextul unei largi și fructuoase conlucrări internaționale.Rapoartele și intervențiile au pus în lumină rolul decisiv al colaborării reciproce dintre țările în curs de dezvoltare, al solidarității lor, al creșterii acțiunii lor conjugate pentru impunerea unor programe concrete de măsuri, pentru evitarea formulelor generale și găsirea de soluții eficiente, care să ducă efectiv la accelerarea dezvoltării și întronarea unor relații de echitate in întreaga lume.Discuțiile noastre au evidențiat, In același, timp,. cimpul vast de, âfifn-, mare a colaborării dintre țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate in procesul edificării unei noi ordini economice internaționale. Pe bună dreptate s-a subliniat că este timpul ca țările avansate și bogate să trateze, la rindul lor, cu toată responsabilitatea această colaborare, care este și in interesul lor.Opera președintelui Nicolae Ceaușescu dezvăluie — așa cum s-a relevat la reuniunea noastră — dimensiunea socială și umană a dezvoltării, relevă cu pregnanță necesitatea așezării principiilor de justiție și echitate socială la temelia noii ordini internaționale, promovează ideea umanistă a lichidării stării de subdezvoltare, a asigurării unei vieți demne pentru toate popoarele. Ea dă o pregnantă expresie unității de destin a tuturor popoarelor lumii, pune în lumină interesul comun și răspunderea istorică comună a tuturor statelor, indiferent de nivelul lor de dezvoltare economică, de orindui- rea lor socială, pentru rezolvarea problemelor grave cu care se confruntă astăzi omenirea, pentru ieșirea din actualul impas și pregătirea unui viitor mai prosper pentru toate popoarele lumii.în același timp, discuțiile noastre au arătat că, in concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, dimensiunile economice, sociale și umane ale noii ordini internaționale se asociază strîns cu dimensiunile ei politice, cu preocuparea susținută pentru așezarea trainică a relațiilor internaționale pe baza principiilor egalității suverane a statelor, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, dreptului fiecărui popor de a hotărî în deplină libertate asupra destinelor sale. Devine astăzi tot mai evident că nici o soluție în direcția destinderii, securității și păcii în lume nu poate fi definitivă atît timp cit nu se rezolvă problemele fundamentale ale lichidării subdezvoltării, ale progresului economic, social și cultural.Făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte, care să permită fiecărui popor realizarea nestingherită a aspirațiilor sale naționale, ca și progresul comun al tuturor popoarelor, mobilizează astăzi conștiințele înaintate ale omenirii. Resimțim o profundă mindrie că opera și acțiunea președintelui Nicolae Ceaușescu dau o pregnantă expresie dezideratului fundamental al lumii în care trăim.Sînt profund încredințat că referatele prezentate, ca și discuțiile purtate pe marginea lor sînt de natură să ducă la o mai bună cunoaștere a concepției și politicii României socialiste în această problemă cardinală a epocii noastre.Adresînd. în numele Academiei de științe sociale și politice, cele mai calde mulțumiri conducerii institutului, în frunte cu președintele Arturo Frondizi, tuturor participanților pentru contribuția lor la succesul acestei reuniuni, vorbitorul a spus :Sper că schimburile libere de păreri pe care le-am avut în aceste zile — în care fiecare participant și-a expus propriile sale considerații — vor marca preludiul unei fructuoase și permanente conlucrări Intre specialiștii români și ai Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale.Aceasta corespunde și dezideratului președintelui Nicolae Ceaușescu, care militează pentru extinderea colaborării internaționale pe toate planurile, inclusiv cel al cercetării, în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce a opiniilor și apropierii pozițiilor în problemele fundamentale care confruntă astăzi umanitatea.
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CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?
Al. GRAUR Octav ONICESCU

Dicționarele și „Dicționarul
explicativ al limbii române"

E necesară unificarea
terminologieiîn trecut, numărul cuvintelor pe care trebuia să le cunoască o persoană era în general destul de redus ; am auzit adesea spu- nindu-se că un om fără cultură înaltă se mulțumea cu 3 000 de cuvinte și, bineînțeles, nu le folosea pe toate în mod frecvent. Astăzi, situația s-a schimbat simțitor, nu numai pentru că tural al mult mai pentru, că profesionale se amestecă tot mai mult între ele și cu cel general. Sîntem obligați să cunoaștem nenumărați termeni din mecanică, din medicină, din a- gronomie și așa mai departe. Nu știu să se fi făcut vreo statistică în această privință, dar sînt convins că numărul cuvintelor pe care trebuie să le folosească actualmente omul mijlociu trece de 10 000, fără să mai punem Ia socoteală că pe foarte multe chiar dacă el însuși nu obișnuiește să le pronunțe, trebuie le cînd alții.In rări, ne un care are nevoie oricine. Trec cu vederea aici problema limbilor străine, adică faptul că tot mai mulți sînt cei care, pe lingă i- diomul matern, mai

nivelul cul- poporului e ridicat, ci si vocabularele

altele,să înțeleagă atunci le aude de laaceste împreju- dicționarul devi- i instrument de

Prof. Florica

cunosc și altele și deci au nevoie de dicționare bilingve. Mă refer numai la dicționarul care dă informații a- supra felului de a vorbi al compatrioților noștri. Se apropie timpul cînd nimeni nu se va mai putea dispensa de a avea un dicționar în biblioteca proprie.Problema tezaurului nostru lexical a stat pe primul plan al a- tenției Academiei Române încă de la înființarea ei. S-a dat însărcinarea, pe rînd, mai multor specialiști să redacteze un dic- ționar-tezaur al limbii române, apoi s-a organizat pentru aceasta un colectiv, dar treaba se oprea mereu curînd după ce se începea. In momentul de față, institutele noastre de lingvistică sînt pe cale de a o duce la capăt. : s-au tipărit mai multe volume și în cîțiva ani lucrarea va fi terminată, urmînd. bineînțeles, ca atunci să fie reluată de la început, pentru a se aduce la zi părțile apărute mai de mult. Dar Dicționarul limbii române publicat de Editura Academiei, pe care l-am amintit acum, este o lucrare care privește pe specialiști (iau a- cest cuvînt într-un înțeles foarte larg : mă gîndesc la profesori, învățători, studenți etc).Și pentru oame-

nii mai puțin avansați în materie se publică lucrări de lexicografie, dicționare ale limbii române, de neologisme, enciclopedice, lexicoane tehnice și așa mai departe. Ultima lucrare de acest fel, a- părută zilele trecute, este Dicționarul explicativ al limbii române, tipărit de Editura A- cademiei. E datorat u- nei echipe de cercetători ai Institutului de lingvistică din București și a fost inițiat și coordonat de acad. I. Coteanu, cu _ Luizei Seche și al lui Mircea Seche, iar pentru etimologii s-a folosit competența lui Theodor Hristea. Este fără îndoială cel mai bun instrument produs pînă acum la noi. Cititorul va găsi aici termenii literari, tehnici, neologici, dar și pe cei arhaici și regionali, în formele lor corecte, cu înțelesurile exacte și cu indicații juste privitoare la originea lor, cu citate din texte a- colo unde se simte nevoia. In general, ne putem bizui pe toate informațiile pe care ni Ie dă. Va constitui un ajutor neprețuit pentru cultivarea limbii și pentru unificarea ei. In același timp va putea fi util și pentru a se măsura creșterea u- riașă a experienței căpătate de lexicografii noștri în ultimii 25 de ani.

ajutorul

DIMITRESCU

Presa șiDintotdeauna limba română s-a caracterizat printr-o remarcabilă capacitate de a-și îmbogăți vocabularul atît prin împrumuturi, cît și prin forțe proprii. Una dintre fazele’cele mai active din acest punct de vedere este aceea pe care o trăim acum. Ca urmare a revoluției tehni- co-științifice mondiale, cuvintele trec astăzi ușor peste frontierele limbilor. Pentru lingvist este extrem de interesant a urmări, într-un asemenea răstimp de largă efervescență, reflectarea în limbă a creativității conceptuale, sursele de împrumut, specificul în mecanismul noilor formații etc.Observațiile noastre, care, de bună seamă, coincid cu cele ale oricărui vorbitor al limbii române atent la problemele vocabularului, se bazează în special pe lexicul prezent într-u- nul dintre limbajele cele mai accesibile, de cea mai largă circulație, stilul presei. Pentru a cunoaște, realist, pulsația vocabularului actual ne-am adresat presei, deoarece ea mînuiește o limbă extrem de receptivă, deschisă inovațiilor, dar și deoarece limbajul presei are rolul de a influența în gradul cel mai înalt limba vie de astăzi. Caracterizată printr-o mare spontaneitate și printr-o structură lingvistică eterogenă, presa vehiculează un vocabular extrem de variat, corespunzător unor stiluri diverse.Canalele de comunicație scrisă ale ziarelor și ale revistelor au, de asemenea, rolul de a aduce vocabularul tehnic specializat la stadiul de vocabular „de masă". Este, astfel, neîndoielnic că la familiarizarea publicului larg cu termenii noi, ca laser, computer, poluare, ordinator, o contribuție de seamă a avut-o limbajul presei. De altfel, născută din confluenta diverselor sub-coduri stilistice (politic, tehnic, administrativ etc.), presa are ca factor distinctiv calitatea de a fi o formă de massmedia înțeleasă de straturile socioculturale cele mai diverse, înlesnind astfel fixarea unei limbi standard.Alături de presă, un rol însemnat in răspindirea multor cuvinte noi, cum sînt. teleenciclopedie, telecinema- tecă, radioșcoală — pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale țării — îl are limba auzită Ia radio sau la televiziune.Prin cuvinte noi, înțelegem împrumuturile propriu-zise și cuvintele create recent în interiorul limbii române, pe baza materialului noastre. De prisos a sublinia majoritatea acestor termeni mese noțiuni noi din viața sau din știință și tehnică și că, pînă acum, nu au fost înregistrați în dicționarele limbii române.Dintre împrumuturi, este greu să se poată face, astăzi, abstracție de

limbii aici că denu- socială

tv

științifice și tehniceAr putea să pară curios faptul că un om de știință, un matematician în cazul de față, înscriindu-se în- tr-o importantă cutie rul bește rea contemporane, dacă dorim ca noastră maternă vină tot mai frumoasă și îngrijită, atunci este bine să vedem realitățile limbii toate domeniile.Știința și tehnica sînt factori deosebit de importanți ai progresului societății derne. Din aceste tive, multe din sele de înnoire a bii se află în aceste domenii. Se vorbește chiar de o tehnicizare a limbii. Fenomenul are intr-adevăr un temei real, prin faptul că un număr tot mai mare de oameni sînt atrași de profesii tehnice și științifice, a căror specializare se exprimă și în limba folosită. Ca orice nomen obiectiv, acesta nu trebuie ne sperie, atît timp cît înnoirile se mențin în structurile lim-

dis- deschisă de zia- „Scînteia", despre limbii vor- cultiva- româneInsă limba să de-
din

mo- mo- sur- lim-

fe-nici să

bii, în spiritul ei. Și nu trebuie să uităm că, prin mijlocirea științelor, limba actuală e capabilă să exprime noțiuni și idei cu un înalt grad de abstractizare, menține permeabilitatea limbii în relațiile cu celelalte limbi.Fără îndoială că șl In acest domeniu trebuie să manifestăm multă grijă, deoarece, în lipsa oricărui control, se pot produce fenomene de înstrăinare a limbii, periculoase pentru posibilitățile ei de comunicare. Limba asimilează elemente diverse și, mai ales, dacă e viguroasă, cum e limba noastră, dă acestor e- lemente propria sa expresie, le silește să capete forme și să intre în relații bine determinate de structura limbii. Această vigoare dă posibilitatea integrarea lor cu de nacuvintele. Toate supun o cufundare dîncă nu numai știința proprie, ci și limba proprie, ceea

ca elemente- noi să fie făcută o anumită libertate alegere, la îndemî- celor ce folosesc pre-a- în în ce

condiția unei bu- în asal- e-

din ale

mi se pare primordială a ne asimilări tul pe care îl dau lementele de limbădin domeniul științei și tehnicii.Se cere elaborată o strategie comună a tuturor celor ce răspund de destinul limbii noastre. Am propus, în cadrul „Comisiei pentru cultivarea limbii" de la Academie, mai multe acțiuni care să ducă la unificarea terminologiei științifice și tehnice. Ar fi necesară, de a- semenea, elaborarea unui dicționar de noțiuni și expresii diverse domeniiștiinței și tehnicii. Și școala ar trebui mai mult călăuzită să manifeste exigentă față de limbă nu numai la lucrările de literatură, ci și la celelalte materii, deoarece, ca pretutindeni, și în știință limba este un e- lement al originalității creatoare. Pentru a atinge acest ideal, buna cunoaștere a limbii populare ne poate îndruma spre spiritul adine al limbii, spre filonul permanențelor, care asigură păstrarea organicității limbii.

Iată, pe scurt, citeva date reprezentative din calendarul apropiatei vacanțe de iarnă a elevilor din țara noastră :VACANȚA ÎNCEPE SÎMBATA, 20 DECEMBRIE 1975, după ultima oră de curs, ȘI DUREAZĂ PINA DUMINICA, 11 IANUARIE 1976, inclusiv.Ca în fiecare an, o largă rețea de tabere și baze turistice va oferi tineretului școlar condițiile unei o- dihne reconfortante în peisajul pitoresc al munților, în stațiuni balneoclimaterice, în locuri de real interes cultural și turistic. în zilele vacanței vor fi organizate 97 de tabere de odihnă, cu peste 14 300 de locuri pe serie, amenajate în casele de odihnă din stațiuni ca Predeal, Sinaia, Bușteni, Moneasa, Slă- nic Moldova, Stîna de Vale, Hercu- lane, Cheia, Breaza, Borsec ș.a., în cabane montane etc. și 127 de baze turistice, cu aproape 20 000 de locuri pe serie. Pentru circa 3 000 de elevi din școlile sportive și liceele cu program special de educație fizică vor fi organizate 22 tabere gătire sportivă. Iar peste pionieri și circa 4 000 de vor participa la activități bere de pregătire a activului pionieresc și U.T.C.Un capitol important din „preocupările" de vacantă îl vor constitui excursiile și drumețiile. Circa 50 000 de elevi din toate județele țării vor vizita Bucureștiul, capitala patriei noastre, cu popasuri educative și instructive în Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, in Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, în alte muzee și zentative, în noile industriale etc. La bucureșteni, ca și alte localități se vor îndrepta spre locuri și monumente istorice de pe intreg cuprinsul țării — unde vor e- voca momente glorioase din istoria patriei, a poporului și partidului nostru — spre centre și obiective so-

cial-economice reprezentative pentru anii construcției socialiste, spre monumente de cultură și de interes etnografic și folcloric etc.Și o cifră globală : în tabere, în excursii județene și interjudețene vor fi cuprinși 150 000 de elevi, cu 40 000 mai mulți decit in vacanța de iarnă precedentă.Prilej de odihnă și recreație în aer liber, de practicare a sporturilor sezonului alb, vacanța de iarnă va continua — în condițiile sale specifice și cu mijloace adecvate — programele educative din timpul a- nului școlar. Acțiunea „Centenar glorios", dedicată aniversării centenarului Independenței României, va programa în zilele vacanței tabere de istorie — la Zimnicea și Giurgiu 1— în cadrul cărora vor avea loc sesiuni de referate, evocări istorice, expuneri, seri de poezie și cintece patriotice și revoluționare, întîiniri cu personalități din domeniul istoriografiei românești. Activități politico-educative și cultural-artistice programate la casele de cultură, cluburi, cămine culturale, la celelalte instituții de cultură din orașe și sate vor reuni elevi, studenți, tineri muncitori și țărani.Nu lipsesc din programul acestei vacante tradiționale competiții sportive de masă : Cupa „30 Decembrie" (la hochei, patinaj, schi), „Săniuța de argint", „Marșul Victoriei" — etapa de masă ș.a. Nici obișnuitele manifestări cultural-artistice — programe de filme și spectacole de teatru, dedicate special copiilor și tinerilor, carnavaluri și reuniuni școlare, serbarea „Pomului de iarnă" — în perioada 28 decembrie 1975-4 ianuarie 1976 — nu vorlipsi. Organizațiile U.T.C., cu sprijinul conducerii liceelor, școlilor profesionale, întreprinderilor și instituțiilor care patronează școlile vor organiza „revel ioane ale elevilor" — în școli, case de cultură sau cluburi, tabere.
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lexicul actual al limbii noastrecuvinte care apar cu frecvență în paginile presei precum : telex, cosmo- drom, autostop, survola, karting, design, ikebana și, probabil, și de altele, mai rar utilizate, dar Care cdh- stituie titluri de rubrici în reviste : hit, puzzle, flash-backEvident, abuzul de recente — formă de unor tendințe foarte ele : tehnicism, snobism, dorința „încifrare" etc.tat și, din această perspectivă, credem că am putea reflecta — așa cum s-a mai făcut — la limbajul uneori prea încărcat cu neologisme al unor stiluri funcționale. Dacă, de exemplu, în sport nu este, poate, ușor a ne dispensa de lob sau de golgeter, deoarece pentru a exprima noțiunile respective ar fi nevoie de perifraze lungi și deci incomode (în primul caz — „lovitură executată o- rientînd planul rachetei în sus, spre a impune mingii o traiectorie ascendentă înaltă", iar în al doilea caz — „cel care înscrie cele mai multe goluri"), nu același lucru se poate afirma despre un termen ca goal-kee- per, pentru care avem portar.Dar de la discutarea oportunității unor cuvinte în limbă și pînă la atitudinea retrogradă a refuzării — în bloc — a termenilor străini este o distanță mare. Limba română, fundamental latină, nu poate refuza pătrunderea termenilor internaționali care denumesc concepte noi, esențiale pentru civilizația și cultura contemporană. Limba noastră asimilează ușor, conform legilor ei tradiționale de dezvoltare, cuvintele internaționale, cu atît mai mult cu cît cele mai numeroase sînt de origine neolatină sau ne-au parvenit prin intermediar romanic. Pentru a ră- mîne un etalon al timpurilor noastre, limba ro'mână a culturii nu se poate dispensa de împrumutul unor cuvinte devenite bun Gindirii contemporane fie un limbaj de care nu se poate izola !Alături de împrumuturi trebuie a- cordată cea mai mare atenție noilor formații pe teren românesc, extrem de numeroase, care, fie că sînt alcătuite cu sufixe sau cu prefixe, fie că sînt compuse din două multe elemente, prezintă lexicalizării unor noțiuni deci corespund unei nevoi țite în limbă : cimentist exprimă sintetic ceea ce altfel ar fi trebuit redat printr-un șir întreg de cuvinte („muncitor la o fabrică de ciment"); la fel cartier-oraș, „cartier întins cit ' un oraș", pictor-decorator : „pictor care este, în același timp, și decorator" etc. Creațiile recente prezintă importanță și pentru că permit degajarea direcțiilor generale de dezvoltare ale procesului formării cuvintelor în

( ! !).împrumuturi manifestare a diferite între de nu poate fi accep-

internațional, îi este speci- limba noastră
sau mai avantajul complexe, acut sim-

20.50
21,40
22,00

arhivelor : Mihai 1 Viteazul 
• Descoperirea artei • Gi
rafa • Veneția — Padua. 
Film serial : „Mannix".
24 de ore.
Intîlnirea de la ora... 10 — 
magazin muzical-distractiv. 
„Astă-seară... opereta".11,00 O viață pentru o idee : Vic

tor Babeș (I).
11.30 Eroi îndrăgiți de copil.
11,55 Telecinemateca.
13,40 Imagini din Finlanda — film 

documentar.
Telex.
Magazin sportiv.
Cîntare omului • „Orașul de 
fiece zi" — poem TV • „Lo
cuiesc intr-o inimă" — ver
suri în lectura autorilor.
Vîrstele peliculei.
Club T.
Hochei pe gheață : Româ
nia — R.D.G. (reprizele a 
Il-a șl a III-a). In pauză : 
Caleidoscop cultural-artistic.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedla • Tainele • Opera Română : Boema — 19.

13,55
14,00
15,50

16,10
17.00
17,45

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 20, (sala 
mică) : Moartea ultimului golan — 
19, (sala Atelier) : Capul — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Carl Melies (Austria). 
Solist : Peter Rosel (R. D. Germa
nă) — 20.

limba română de azi, punînd în e- vidență, diferențiat, vitalitatea fiecăruia. Astfel, noile formații ar Cere' nuanțarea unor afirmații mai vechi privitoare la dezvoltarea -relativă a celor două procedee principale de formare a cuvintelor, derivarea și compunerea. Intr-adevăr, formațiile recente prezente în vocabularul presei indică o anumită creștere a ponderii compoziției în raport cu derivația, în cadrul căreia se pot consemna termeni noi ca : sudoriță, vandabilitate, mecanician, calorife- rist.Extinderea compunerii ca mijloc intern de îmbogățire a vocabularului românesc este o realitate de care trebuie să se țină seama atît timp cit noțiuni de largă circulație sînt exprimate azi prin cuvinte compuse, atit în limbajul tehnico-științific, de exemplu : macara-turn, motonavă-școală, uzină-pilot, tren-cisternă, casă-labo- rator, cit și în aspectele diverse ale vieții moderne: roman-foileton, bloc- turn, bufet-bar, caiet-program, ma- gazin-etalon, tîrg-expoziție, concert- lecție, ciorap-pantalon și în desemnarea unor persoane cu o dublă spe- o dublă funcție : producător-delcgat, cineast-reporter,cialitate sau cu sculer-matrițer, timplar-montator, aproape toate rezultate ale vieții in- terdisciplinare din societatea contemporană.Prin compoziție se înțeleg, pe lingă compusele propriu-zise, și formațiile cu pseudoprefixe de tipul auto-, micro-, tele- cu ajutorul cărora se formează termeni actuali cu mare forță de penetrație precum : autosifon, autoironiza, autotren, micromotor, micromonografie, microra- ion, telescaun, telecentru. Dovada că auto-, tele- etc. funcționează ca a- devărate cuvinte o putem găsi în unele omonimii: auto- „de sine, propriu" : autotransformare / auto — „care se referă la automobil" : auto- drum; tele1 — „de la distanță, departe" ; teledirijare / tele2 — „care se referă la televiziune" : telereclamă.în fine, nu trebuie neglijate nici sensurile noi adăugate unor cuvinte mai vechi. Oricine poate constata că în anii din urmă numeroase cuvinte binecunoscute și-au îmbogățit conținutul semantic, de ex. : prefix a devenit un termen frecvent în limbajul comunicațiilor telefonice, culoar — în domeniul circulației, obligație — la operațiile C.E.C., plombă — în noua arhitectură etc.Utilizarea unor cuvinte în contexte socio-culturale noi a dus, de asemenea, la o lărgire a înțelesurilor inițiale, de ex. : escaladare. lansare, sau filtru au căpătat valori noi, cu care ne-au obișnuit presa, televiziunea.Așa cum cuvinte de tipul celor amintite cu-am menționat mai sus,

nosc o întinsă difuzare, dar nu toate sînt în măsură egală (bine) înțelese de toată lumea. De aceea este lăudabilă inițiativa din Contemporanul dă a explica o serie de noțiuni recente, exprimate prin cuvinte de o- rigine străină, deși un cuvînt pe săptămînă este — totuși — foarte puțin. Dacă și alte reviste și chiar ziare ar întreprinde asemenea acțiuni și, coroborîndu-și activitatea, ar face loc — măcar din cînd în cînd — cite unei „rubrici lexicale", încredințate unor specialiști, evident că publicul cititor și-ar lărgi orizontul.Pentru ca operele lexicografice să nu rămînă în urma realității limbii, credem că este necesar ca termenii noi să fie explicați cît mai exact și, în același timp, cit mai accesibil, in cadrul organizat al unui dicționar al limbii române actuale.Pentru cunoașterea evoluției vocabularului limbii în ultimele decenii, acest dicționar, cu caracter preponderent descriptiv, ar putea cuprinde nu numai termenii impuși în limbă sau pe cei cărora li se întrevede de pe acum șansa viabilității viitor apropiat, civ și unele efemere, creații de moment, multe cu colorit stilistic, personaj-surpriză, cuvînt-stigmat, te- leașteaptă, microbânuială, apărute sub pana unor publiciști (cîteodată insă în „cantități" exagerate !), pentru valoarea lor documentară.Evident că — spre deosebire de acesta — în dicționarele normative și explicative va trebui să se manifeste multă exigență față de cuvintele noi introduse : să se vegheze cu responsabilitate asupra destinului limbii, să se separe printr-o selecție atentă cuvintele ce aparțin vocabularului comun, neologismele și creațiile noi necesare de împrumuturile sau formațiile de lux, superflue.Un dicționar precum cel preconizat aici trebuie să se bizuie pe o mare cantitate de material lexical, rezultat din extragerea termenilor din publicațiile noastre contemporane. Pentru înregistrarea sistematică a cuvintelor noi s-ar putea propune instituirea unei Arhive lexicale a limbii române actuale, rod al unei largi colaborări.Conceput în felul prezentat succint mai sus, Dicționarul limbii române actuale va putea oferi o gamă largă a noutăților din lexicul limbii noastre și va permite un examen obiectiv al diferitelor procedee de îmbogățire a vocabularului românesc actual. După opinia noastră, el răspunde unei obligații științifice dictate de stadiul contemporan al lingvisticii române și se înscrie în e- fortul general al cercetătorilor noștri de a studia temeinic limba română actuală, în general, și dinamica lexicului de azi, în special.

într-un formații cele mai de tipul

• Teatrul de operetă : Victoria și 
al ei husar — 19,30.
• Teatrul de comedie ; Nicnic — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițlmia — 19,30, (sala 
din str. Alex. Sahia) : A 12-a 
noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Mania posturilor 
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru)-: Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19.
• Teatrul Glulești : Paharul cu 
apă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Di
vorțul — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la... diverse — 19,30, (sala Victo
ria) : Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Ctntecul 
străbate lumea — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română" ; Ne-am pus 
clntec — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică"

„Rapsodia 
dorurile-n

(sala din

str. Academiei) : Un băiat isteț și 
un rege nătâfleț — 17.
• Circul București : „Ce vrăji mai 

Iosefinl" și ansamblul de 
Ia Circul din Moscova

face... 
liliputani de 
— 16; 19,30. 
• Institutul 
Cinci seri —

de teatru I.A.T.C. : 
19,30.

cinema
s;• Călina roșie : PATRIA

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Evadatul : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 89) — 17,15, (90) — 
20,15, SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21.
• Un rege Ia New York : CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

Incredibil

Florlca DINULESCU

nu
Expoziție de

I
CARNET

PLASTIC

urmă- interes

pictură siriană,artiști fo- Haitham Marwan Ahmed prezintă

de pre-6 000 de uteciști din ta-
i

expoziții repre- cartiere și zone rîndul lor, elevii colegii lor din

contemporană

I

tatea“

amare

I

I
I

CEN- 
18,15; 
13,30;

Dulciuri...

Hanul „Geoagiu-Bai al cooperației de consum

Hyperion : COSMOS — 20,15. 
Evadarea : CRÎNGAȘI — 17.

Flacăra : PROGRESUL — 16; 19.
Ultimul bal la piscina din Roz-

nov : POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Dragoste Ia 16 ani j VITAN — 
15,30; 18; 20.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Romanță despre îndrăgostiți : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

La Șantierul naval din Con
stanța a fost ridicată și mon
tată grinda principală a uneia 
din cele mai mari și mai pu
ternice macarale din țara noas
tră. Înaltă de 70 de metri, ma- 
caraua-mamut este capabilă sd 
ridice o greutate de... 480 000 de 
kilograme! Numai această grin
dă principală cintărește 1 000 000 
de kilograme. La ridicarea ei 
s-au folosit cabluri cu o lungi
me mai mare decit distanța 
Constanța — Mangalia. Uriașa 
macara este pe măsura navelor 
de mare tonaj, la construcția 
cărora va fi folosită.

Văzîndu-l pe un tinăr la vo
lanul unei autobasculante, că- 
rind toată ziua pietriș și nisip 
cetățenilor din satul Prislop 
(Maramureș), un lucrător de 
miliție i-a cerut să tragă pe 
dreapta. Șoferul a îngălbenit. 
Pentru că șoferul nu era șofer. 
Era un oarecare Gheorghe Suciu, 
care n-avea nici o meserie. De 
unde avea insă basculanta 7 E o 
poveste incredibilă. Se dusese 
seara la poligonul de prefabricate 
al T.C.M. din Baia Mare. Reco- 
mandindu-se șofer de meserie, 
maistrul Vasile Bura, fără să 
verifice dacă are sau nu are 
permis de conducere (și
are !), i-a dat pe mină un auto
buz (al cărui șofer lipsea), în
cărcat cu muncitori, pe care 
G. S. i-a dus pînă la Curtuiușu 
Mare ! După ce s-a întors din 
cursă, a lăsat autobuzul și — 
sub privirile indiferente ale 
paznicului loan Glodan — a 
luat autobasculanta cu pricina 
și a pornit după ciubuc.

siriana

i 
I
i
I
I

In holul Ateneului Român este prezentată o expoziție de artă contemporană siriană, organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste în colaborare cu Sindicatul artelor frumoase din Siria.Expoziția își propune să surprindă actuala mișcare artistică din Siria, integrînd-o — prin trimiterile unei suite de fotografii ale vechii arhitecturi, prin planșele cu costume populare — unui spațiu cultural de profundă rezonantă în istoria civilizațiilor. Fotografiile de monumente — vechi cetăți, moschei, palate — din așezări cu nume sonore : Damasc, Aleppo. Palmira, El-Hasen, Malulu, El- Suleiman, Sueida, Ku- neitra, Maryamin, Hama etc., aduc argumentele unui destin cultural multimilenar, în care s-au contopit diverse momente, ce acordă lumii siriene o personalitate aparte.Imaginile obsedante ale unui trecut prestigios revin și în pictura artiștilor de astăzi ai Siriei. Uneori, tablourile evocă evenimente

(Mouhamed Al-Hassan Dagistani : „Cavalerul". Mosbah Bibbli : „Marii martiri") sau a- șezări (lucrări semnate de Cherif Orfali, Nasir Sura, Roland Kho- ry, Wajeeh Mewa), deopotrivă capabile să lege prezentul de at-

mosftfi uriljr . timpuri; (■ trecute. Alți artiști “se interesează de schimbările ce survin în peisajul tării, confruntate cu problemele industrializării. In morfologia peisajului încărcat de vestigiile trecutului apar elementele unor noi construcții — baraje, centrale electrice etc. — ce restabilesc o nouă unitate a cadrului de viață. Sugestive ni se par lucrările semnate de Abdel AI Manau Sama și Maad Orfali.într-un mare număr de lucrări, pictorii își îndreaptă atenția spre

figura umană, rind cu egal particularitățile fizice și spirituale ale modelului. Fie că sînt aduse în prim plan — cum se întimplă în cazul unor portrete — fie că există ca elemente distincte ale unei ample compoziții, personajele afirmă o umanitate rezistind trecerii timpului, in permanentă tensiune spre împlinire. (Cităm în a- cest sens lucrările lui Fuad Abucalam, Alfred Hadmel, Gâzi Al-George Ian- Latif.Al-IsaKhalidi, pura,: AbdelSmudi, Basar ».a.).Selecția de contemporană la care se adaugă lucrările unor tografi ca Kawakibi, Muslamani, Kurmali,. se ca un ansamblu bine articulat, în care se schițează, monografic, profilul unui popor și al unei culturi, constituind un punct de interes în viața noastră culturală.
Constantin PRUT

Peste 30 de unități comerciale au fost construite în acest an în localitățile județului Hunedoara, de către cooperația de consum. Printre acestea se numără și Complexul comercial din Vața- Băi, cuprinzînd un magazin alimentar cu autoservire, unul de textile-încălțăminte, un bufet- expres, o cofetărie și mai multe secții de prestări de servicii către populație. Tot în această localitate se află în construcție un magazin cu articole metalo-chi- mice, o librărie. La parterul blocurilor construite Ia Geoagiu, Dobra, Băița, Baru-Mare, Sarmi-

zegetusa, s-au dat in folosință 5 librării, 4 cofetării, 3 magazine alimentare, 3 magazine cu produse industriale etc. Alte 46 unități comerciale și de alimentație publică au fost reamenajate și modernizate, acordindu-se prioritate celor situate pe trasee turistice și în centrele de comune.O importantă realizare a cooperației de consum hunedorene o constituie construirea magazinului tip supercoop „Palia" din Orăștie. Turiștii găsesc popasuri reconfortante la hanurile „Bucu
ra" din Hațeg și „Geoagiu-Băi", ambele ale cooperației de consum.

20,30, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, CASA FILMULUI 
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Corupție la Palatul de justiție : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
" ------ g.16; 18,15; 20,30, FESTIVAL 
11,15; 13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Alexandra și infernul : 
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
20.30, GRIVIȚA — 9;------
16; 18,15; 20,15.
• Cazul a avut un 
fericit : FEROVIAR 
13,30; 16; 18,15; 20,15, 
9; 11,15; 13,30; 16; 18, 
DERN — 9; 11,15; 13
29.30.
• Gloconda fâră surls : TIMPURI 
NOI — 9; 1145; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
O Marele Gatsby : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12; 
16,15; 19,15.
• Tintin șl Templul soarelui :
DOINA — 9,30; 11,15; 13; 14,30;
16.15.
• Cantemir : DOINA — 18; 20, 
FLACARA — 15,30; 18; 20,15.

11,15;

dcznodămînt
— 9; 11.15; 

MELODIA —

• Unde este compania a 7-a 7 :
VICTORIA — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, FLOREASCA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Orașul văzut de sus : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, MIO
RIȚA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Polițista : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mastodontul : BUCEGI — 15,45; 
18; 20.
• Cetățeanul Kane — 14,15; 16,15, 
Amintiri din copilărie — 18,30, Ae
roportul — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Cele mai bune momente cu Stan
și Bran ; GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Rapsodie nordică : UNIREA — 
16; 18; 20, LIRA — 16; 18; 20.
• A fost odată un Hollywood : 
ARTA — 15; 17,45; 20.

• Legătura pierdută : PACEA
16; 18; 20.
• Comedie fantastică : FEREN
TARI — 15,30.
• Școala tinerilor căsătorit! : FE
RENTARI — 18; 20,15.
• Ana și comandorul : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.
• Se mai întimplă minuni : FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.13.
• Mușchetarul român : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20, MUNCA — 15,45; 
18; 20.
• întoarcerea lui Colț Alb : COS
MOS — 15,30; 18.
•

Două 
plimbărețe
Două fetișcane din Mediaș 

au părăsit urbea natală și au 
pornit-o teleleu prin țară. A- 
jungind prin părțile Mehedin- 
țiului, au poposit la motelul 
„Porțile de Fier". Cum nu 
aveau nici o ocupație, dar nici 
chef de muncă, au început să-și 
rotească privirile galeșe prin 
jur, pină și le-au încrucișat cu 
cele ale bucătarului de la mo
tel. Și celor două plimbărețe 
li s-a pus la dispoziție o cameră 
cu vedere panoramică spre 
Dunăre (ca să nu se plictiseas
că). In privința mîncării, ce să 
mai vorbim 7 Bucătarul să tră
iască ! Cele două își făcuseră 
planul să rămînă mai multă 
vreme să admire Dunărea, 
le-a întrerupt din reverie 
control al miliției.

gmencaCu emoție, dar și cu mare bucurie, I. R. și-a anunțat părinții din comuna Lozna — Sălaj că i-a venit sorocul să fie mireasă și că și-a găsit și a- lesul inimii, pe nume A. C. Popa, de prin Rîmnicu-Vîlcea. „Apăi dacă zici că-ți place și te place, să fie într-un ceas bun" — i-au urat cei din familie. Și astfel, I. R. s-a căsătorit cu A. C. Popa. Dar a doua zi după căsătorie... uite Popa, nu e Popa ! Ginerica dispăruse cu bani și obiecte de valoare. Aflăm de la miliție că, de fapt, Popa nu e Popa, ci Ion Taran, care își părăsise soția și cei patru copii în comuna Sîn- paul — Cluj-Napoca. Ba, mai mult : că miliția caută să-i dea de urmă cît mai grabnic, pentru că mai are asupra sa și alte buletine de identitate furate (pe numele Nițu Timoftei, Ion Cri vei, Dumitru Agăleanu), și că se pregătește, probabil, să devină din nou ginerică. Atenție, fetelor !

La scurt timp după sosirea în 
stația C.F.R. Sibiu-triaj a trenu
lui de marfă nr. 21905, s-a con
statat că unul din transcontei- 
nere a fost desigilat, lipsind o 
importantă cantitate de ciocolată. 
Dar tot in scurt timp, organele 
de miliție au reușit să-i identi
fice pe făptași: Nicolae Roman 
și Constantin Samoilă, din co
muna Tălmaciu, care se urcaseră 
în tren din stația Podul Olt. Asu
pra lor nu s-a găsit însă nici un 
dram de ciocolată. „Poate n-o să 
ne credeți, dar am mincat-o“ — 
au declarat ei. Intr-adevăr, n-au 
fost crezuți. Cum ar fi putut să 
fie, că doar nu era vorba de un 
pachet sau două, ci de... 448 de 
pachete de ciocolată 7 Lucrătorii 
de miliție au avut o idee : să 
parcurgă șt ei distanta de la 
Podul Olt spre Sibiu, dar pe jos, 
de-a lungul terasamentului căii 
ferate, și în sens invers de cum 
au mers cei doi. In acest fel, au 
fost „recoltate" toate cele 448 
pachete de ciocolată pe care cei 
doi le aruncaseră „din mers", 
pentru a le „recupera" la întoar
cere. Acum se află ei înșiși in 
faza de... recuperare.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'
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încheierea vizitei în tara noastră
1

a vicecancelarului federal si ministru 
de externe al R. F. GermaniaPrimire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, in cursul dimineții de vineri, pe Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar federal și ministru de externe al Republicii Federale Germania, care face o vizită Oficială în țara noastră.In cadrul convorbirii a fost subliniată evoluția ascendentă a relațiilor dintre România și R. F. Germania și examinate acțiunile ce urmează a fi întreprinse de ambele părți pentru dezvoltarea schimburilor co

Încheierea convorbirilor oficialeLa București s-au încheiat, vineri, convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, și vicecancelarul federal și ministru de externe al Republicii Federale
★Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar federal și ministru de externe al Republicii Federale Germania, care se află într-o vizită oficială în tara noastră, a oferit, vineri, un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii S 'cialiste România, George Maco- > u.a luat parte Ion Pățan, viceprim- mrsistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Cosma, Nicolae Mănescu, Emil Nicolcioiu, miniștri, alte persoane oficiale române și vest-germane.In timpul dejunului, cei doi mî- ■iștri de externe au rostit toasturi.

COMUNICATLa Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, vicecancelarul federal și ministru de externe al Republicii Federale Germania, Hans-Dietrich Genscher, a efectuat o vizită oficială în România în zilele de 4 și 5 decembrie 1975.în timpul vizitei, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul de externe al Republicii Federale Germania, cu care a avut o amplă convorbire în probleme bilaterale și internaționale de interes comun.Vicecancelarul și ministru de externe al Republicii Federale Germania, Hans-Dietrich Genscher, a avut întrevederi cu primul ministru al guvernului român. Manea Mănescu. și cu secretarul C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei.Intre cel doi miniștri ai afacerilor externe au avut lpc convorbiri oficiale cu privire la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, și g-a e- fectuat un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale.Cei doi miniștri au constatat cu satisfacție că, de la stabilirea relațiilor diplomatice, raporturile bilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania s-au intensificat și diversificat. Ei au a- preciat, în lumina evoluției politice ulterioare, că această hotărîre din anul 1967 și-a dovedit importanța, atît pentru relațiile bilaterale, cit și pentru procesul de destindere, înțelegere și normalizare în Europa.Ambele părți au reafirmat importanța pe care o acordă Declarației solemne comune a Republicii Socialiste România și Republicii Federale Germania, semnată la Bonn, la 29 iunie 1973, cu ocazia vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu, și respectării depline a principiilor conținute în declarație : dreptul statelor la existență, libertate, independență și suveranitate națională, dreptul inalienabil al popoarelor de a dispune de ele însele, egalitatea în drepturi a statelor, cooperarea între state, neamestecul în afacerile interne, nerecurgerea la forță sau la a- menințarea cu forța, obligația de a reglementa diferendele lor internaționale exclusiv prin mijloace pașnice și respectarea drepturilor ului și a libertăților fundamen-rțile au constatat cu satisfacție că volumul comerțului dintre cele două țări a crescut substanțial în decursul ultimilor ani. Ele au reliefat că există perspective favorabile pentru dezvoltarea și diversificarea schimburilor economice dintre cele două țări, pe baze reciproc avantajoase. Ele au declarat că vor depune eforturi sporite pentru a realiza o balanță comercială la un nivel cît mai ridicat posibil și cît mai echilibrată.Cele două părți au constatat, de asemenea, cu satisfacție că în ultimii ani au fost realizate numeroase acțiuni de cooperare economică, în diferite domenii, între organizații și întreprinderi din cele două țări, reliefate și cu prilejul ultimei sesiuni a Comisiei mixte de colaborare economică, industrială și tehnică. Subliniind importanța realizării de noi acțiuni de cooperare pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor economice bilaterale, ele au exprimat hotărîrea lor de a încuraja organizațiile și întreprinderile din cele două țări de a studia noi posibilități de cooperare, atît în România șl R.F. Germania, cît și pe terțe piețe, corespunzător potențialului economic crescînd al celor două țări.In dorința completării cadrului juridic al relațiilor bilaterale, a lărgirii cooperării economice, ambele părți au reafirmat voința lor de a urgenta negocierea acordului privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor de capital, în așa fel îneît semnarea acestuia să aibă loc cît mal curînd posibil.Cele două părți au exprimat, totodată, dorința de a dezvolta cooperarea în diferitele domenii ale activității științifice și au menționat, în acest context, cu satisfacție efectele pozitive ale Acordului guvernamental privind cooperarea în cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, precum și ale înțelegerilor privind punerea în aplicare a acestui acord. Cei doi miniștri au exprimat dorința de a dezvolta schimburile în domeniile învățămintului, artei, culturii și colaborării științifice în baza Acordului cultural, a Programului de colaborare în domeniile culturii și jtiinței și a înțelegerilor privind 

merciale și intensificarea cooperării în producția industrială și tehnico- științifică, în folosul celor două țări.La primire au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Ion Șt. Ion, secretar general al guvernului, și Ion Morega, ambasadorul României Ia Bonn.Au luat parte Erwin Wickert, ambasadorul R. F. Germania la București, și Klaus Kinkel, director, șeful de cabinet al ministrului afacerilor externe.
Germania, Hans-Dietrich Genscher.In cadrul schimbului de vederi care a avut loc au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale, precum ți unele probleme internaționale.

★In cursul după-amiezii, Hans- Dietrich Genscher, împreună cu soția, a părăsit Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de George 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 la Bonn, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Erwin Wickert, ambasadorul Republicii Federale Germania la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
schimburile dintre instituțiile corespunzătoare ale celor două țări. Ei au subliniat importanța acestora pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor lor spirituale și materiale, pentru extinderea, conform prevederilor acordurilor și înțelegerilor. a legăturilor între instituțiile, organizațiile și asociațiile lor corespunzătoare.Cele două părți au reafirmat intenția lor de a facilita contactele dintre cetățenii celor două țări și de a contribui la soluționarea problemelor umanitare pe baza încrederii reciproce și a bunăvoinței. în spiritul Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în cadrul schimbului de vederi asupra unor probleme internaționale, părțile au salutat încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, apreciind-o ca un eveniment de o mare importanță în viața politică a continentului european: Ele reafirmă .voința de a acționa pentru înfăptuirea tuturor prevederilor Actului final al Conferinței pentru cooperare și securitate în Europa și pentru continuarea procesului multilateral inițiat de conferință.Cei doi miniștri au discutat problemele dezarmării, inclusiv de dezarmare nucleară, sub un control internațional eficace, cărora le acordă o deosebită importanță pentru menținerea păcii și securității internaționale. Ei au exprimat convingerea lor că întărirea păcii și securității internaționale reclamă eforturi sporite în acest domeniu. în acest context, părțile consideră primordială necesitatea de a se lua măsuri efective pentru încetarea cursei înarmărilor.Exprimînd preocuparea față de situația din Orientul Apropiat, ambele părți au subliniat necesitatea de a se depune noi eforturi pentru a se a- junge în cel mai scurt timp la o reglementare politică, justă și durabilă a conflictului.Cele două părți au fost de acord asupra necesității de a se ajunge cît mai repede posibil la o reglementare politică, durabilă a problemei cipriote, bazată pe respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Ciprului.Cele două părți au exprimat îngrijorarea lor față de decalajele dintre țările dezvoltate și cele în cur* de dezvoltare.Ele au insistat asupra importanței unei ordini economice juste și echitabile, de natură să favorizeze progresul țărilor în curs de dezvoltare, să faciliteze accesul lor la realizările științei și tehnicii și să asigure stabilitatea vieții economice internaționale.Cel doi miniștri au exprimat hotărîrea lor de a acționa pentru soluționarea problemelor economice complexe internaționale în spiritul rezoluției finale a celei de-a VII-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Cei doi miniștri au reafirmat importanța pe care guvernele lor o a- cordă activității Organizației Națiunilor Unite și hotărîrea lor de a contribui la creșterea rolului O.N.U. în menținerea păcii și securității internaționale. în dezvoltarea înțelegerii; și cooperării între state, ținînd seama de schimbările fundamentale Survenite în lume.Cei doi miniștri au exprimat satisfacția lor față de buna cooperare dintre delegațiile celor două țări atît la O.N.U., cît și în cadrul altor organisme și conferințe internaționale și au convenit să intensifice această cooperare cît mai mult posibil.Cei doi miniștri au exprimat satisfacția lor pentru atmosfera prietenească și cordială în care s-a desfășurat vizita și pentru rezultatele convorbirilor prilejuite de aceasta, de natură să întărească colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania. Ei au fost de acord că vizita constituie un eveniment important în relațiile bilaterale. Evidențiind importanța pe care o acordă consultărilor politice anuale și schimbului reciproc de vizite pentru adîncirea relațiilor reciproce, ei s-au declarat pentru continuarea acestor consultări și Contacte.Ministrul federal de externe, Hans- Dietrich Genscher, a invitat pe ministrul român al afacerilor externe, George Macovescu, să efectueze o vizită oficială în Republica Federală Germania. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.

Vizita vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, pe tovarășul Ferenc Havasi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, președintele părții ungare în Comisia mixtă guvernamentală româno-ungară de colaborare economică, care a participat la întilnirea de lucru a președinților celor două părți în comisie.Pe linia hotărîrilor stabilite cu prilejul întilnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și JănOs Kâdâr, în cadrul întrevederii au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice, a cooperării în producție și tehnico-științifice între Republica Socialistă România și Re-

★Vineri, în Capitală, la Palatul din Piața Victoriei, a avut Ioc întilnirea de lucru dintre tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ferenc Havasi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, președinții celor două părți în Comisia mixtă guvernamentală româno- ungară de colaborare economică.In spiritul înțelegerilor convenite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jânos Kâdâr, s-au examinat rezultatele obținute în domeniul schimburilor comerciale reciproce și al colaborării și cooperării economice dintre cele două țări și a fost stabilit, totodată, un program de lucru privind dezvoltarea acestei conlucrări în anii viitori.La întilnirea de lucru, care s-a des-
Plecarea delegației P. C. R. la Congresul 

al Vn-Iea al P. M. U. P.Vineri seara a părăsit Capitala, ple- cînd spre Varșovia, delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al VII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Blaj, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., Aurel Duca, membru al Comisiei Centrale de Revizie, ambasadorul Republicii Socialiste România la Varșovia, și
Plecarea ministrului apărării 

al Republicii EleneVineri după-amiază a părăsit Capitala ministrul apărării al Republicii Elene, Evanghellos Averoff Tossitza, care, la invitația ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți general de armată Ion loniță, ministrul apărării naționale, general-colonel Ion Coman. prim- adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, general-maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului po-Zbor inaugural pe rula aeriană București - Atena - Karachi - PekinVineri după-amiază, de pe aeroportul Otopeni a decolat un avion Boeing-707, aparținînd Companiei TAROM, care efectuează zborul inaugural între capitalele Republicii Socialiste România și Republicii Populare Chineze, pe ruta București—Atena—Karachi—Pekin.Deschiderea acestei linii aeriene intercontinentale se înscrie în contextul bunelor relații de colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză. Prin escala de la Karachi se asigură, pentru prima dată, legături aviatice directe între România și Pakistan.Traseul dintre București și Pekin, de peste 12 000 km, cel mai lung dintre liniile întreprinderii românești de transporturi aeriene, este parcurs in circă 17 ore. Cursele TAROM spre
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 

IERI LA C. M. Handbalistele României au obținut 
o frumoasă victorie: 20-6 cu CehoslovaciaJocul și mai ales rezultatul de ieri al handbalistelor noastre la campionatele mondiale au produs o foarte bună impresie în rîndul amatorilor de sport, Intîlnind puternica echipă a Cehoslovaciei, într-un meci deosebit de important, cu implicații directe în clasamentul general al C.M., reprezentativa României s-a impus autoritar, pe toată durata jocului, și a terminat victorioasă, la un scor care, practic, face inutile orice comentarii : 20—6 (9—2). în atac, ca și în apărare, echipa noastră a acționat, am spune, perfect, astfel incit adversarele nu au putut reuși nimic sau aproape nimic din ceea ce le-ar fi dat dreptul experiența și valoarea ce o au.Combinațiile și șuturile handbalistelor noastre au fost în aceeași măsură spectaculoase și eficace, din rîndul realizatoarelor evidențiindu-se, mult mai mult decît în partidele anterioare, Rozalia Șoș, Simona Ar- ghir. Doina Furcoi, Cristina Petrovich De altfel, stăpîne pe situație, cu un avans de goluri substanțial, toate jucătoarele au contribuit cu succes la „paza“ propriei porți, în care Elisabeta Ionescu a corespuns total. Din evoluția scorului — care, firește, a făcut plăcere tuturor tele-
De la FederațiaIn ziua de 5 decembrie 1975, Biroul Federației române de fotbal a analizat comportarea echipei naționale în ultima perioadă a anului, consta- tînd existența unor lipsuri grave în activitatea de selecție, în pregătirea și stabilirea unei concepții de joc corespunzătoare, fapt care a condus la obținerea unor rezultate nesatisfăcătoare.Față de această situație. Biroul Federației române de fotbal a luat următoarele măsuri :1. Eliberarea din funcția de antrenor al echipei naționale a tovarășului Valentin Stănescu. 

publica Populară Ungară, în următorii ani.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-ungară de colaborare economică, și Mircea Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, vicepreședintele părții române în comisie.Au participat dr. Gyorgy Biczd, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București, și Szita Jânos, secretarul Comisiei pentru relații economice internaționale.
★fășurat într-o atmosferă cordială, de deplină prietenie și înțelegere reciprocă, au participat Mircea Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, vicepreședintele părții române în comisie, Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Zoltan Godra, secretarul părții române în comisie, alte persoane oficiale.Au luat parte, de asemenea, Gyfirgy Biczd, ambasadorul R. P. Ungare la București, Gădo Otto, vicepreședinte al Oficiului Național al Planificării, Szita Jânos, secretarul Comisiei pentru relații economice internaționale. Tordai .lend, adjunct al ministrului comerțului exterior, Almâsi Kâlmân, secretarul părții ungare în comisie, alte persoane oficiale. (Agerpres)

Gheorghe Fulea, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.La plecare, pe peronul Gării de Nord, delegația a fost salutată de tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Matei și Dumitru Turcuș, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față Edward Rokicki, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. Polone la București, membri ai ambasadei.

litic superior, adjuncți ai ministrului, generali și ofițeri superiori.Erau de față Dimitri Papadakis, ambasadorul Republicii Elene la București, general de brigadă Pa- nayotis Iliopoulos, atașat militar, aero și naval, și membri ai ambasadei.Au fost, de asemenea, prezenți a- tașați militari acreditați, lâ București.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, Evanghellos Averoff Tossitza și generalul de armată Ion loniță au trecut în revistă garda de onoare.

Pekin au plecări de la Otopeni în fiecare vineri la ora 16^35, iar înapoierea, duminica la ora 22,25. Conform acordurilor încheiate, o dată pe săptămînă circulă și curse de la și spre Pekin, asigurate de partea chineză, cu sosirea la București vinerea și plecarea sîmbăta.Delegația română participantă la acest zbor este condusă de Constantin Oancea. adjiinct al ministrului afacerilor externe.La plecare, pe aeroport erau prezenți Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, ai companiei TAROM, precum și Li Tin-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

spectatorilor ce au urmărit meciul de la Vilnius — este de notat că, după pauză, echipa cehoslovacă nu a înscris decît foarte tîrziu, pînă spre ultimele cinci minute de joc, la „activ" avînd doar cele două goluri din primele minute ale meciului (!) Cu această frumoasă victorie, e- chipa României pornește în turneul final al C.M. cu două puncte (și cu un bun moral), ceea ce, desigur, contează mult în lupta pentru primele locuri. Celelalte cinci participante la turneul final — al căror nume era, de altfel, cunoscut încă de joi seara — sînt: Iugoslavia — deținătoarea titlului (de asemenea, cu două puncte, ieri întrecînd echipa Ungariei cu 11—8), R. D. Germană și Uniunea Sovietică (cu cîte un punct, meciul lor din grupe încheindu-se, cum se știe, la egalitate : 10—10), Cehoslovacia și Ungaria (cu zero puncte).Astăzi este zi de pauză. Echipele calificate în turneul final se vor reuni la Kiev, unde duminică urmează să se dispute primele meciuri decisive.Celelalte formații (Norvegia, Japonia, Danemarca, Tunisia, Polonia și S.U.A.) vor continua întrecerea la Vilnius, pentru locurile 7—12.
română de fotbal2. Eliberarea din funcția de președinte al Colegiului de antrenori a tovarășului Nicolae Petrescu.3. Luarea unor măsuri organizatorice pentru întărirea' activului Federației române de fotbal.4. Convocarea la sediul Federației române de fotbal a antrenorilor principali ai echipelor de Divizia A, a unor antrenori din Divizia B, precum și a unor arbitri și președinți de cluburi, pentru stabilirea unui program de activitate, inclusiv pe a- cela al echipelor reprezentative, în perioada următoare de competiții și în perioada de iarnă. (Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat telegrame de felicitare președintelui Consiliului Național al Elveției, Rudolf Etter, și președintelui Consiliului Statelor, Willi Wenk, cu prilejul alegerii lor în aceste funcții.

★Vineri seara a sosit în Capitală o delegație a Partidului Baas Arab Socialist din Siria, condusă de Rashid Ramadan, prim-secretar al Comitetului județean Rakka al Partidului Baas Arab Socialist din Siria.La sosire, delegația a fost salutată de tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Dră- gan. membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., Nicolae Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., de activiști de partid.
★Comisia de automatizare a Academiei Republicii Socialiste România a organizat în Capitală, între 4 și 5 decembrie, o sesiune de comunicări științifice cu tema : „Prelucrarea și transmiterea numerică a datelor și conducerea cu ajutorul calculatoarelor". Au fost abordate probleme privind perfecționarea metodelor și tehnicii de prelucrare a datelor, lărgirea sferei de utilizare a calculatoarelor. îmbunătățirea parametrilor funcționali ai unor dispozitive, instalații și echipamente de calcul. S-au prezentat, între altele, cercetări în domeniul transmiterii și recepționă- rii datelor. Totodată, au fost dezbătute rezultatele unor studii și experimente privind construcția de microcalculatoare, elaborarea limbajelor de programare, destinate conducerii proceselor industriale, aplicarea unor sisteme de prelucrare a informațiilor, extinderea unor elemente de automatizare. (Agerpres)
★Sub auspiciile Academiei de științe sociale și politice, Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Comitetului județean de partid Hunedoara, ieri a avut loc la Deva o sesiune de comunicări dedicată împlinirii a 40 de ani de Ia încheierea „Acordului antifascist de la Țebea". Au participat personalități ale vieții noastre științifice, cadre didactice universitare, cercetători din București, Cluj-Napoca, Tg. Mureș și din județul Hunedoara, activiști de partid și de stat. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Ioachim Moga, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.In cadrul sesiunii au fost făcute numeroase comunicări care au subliniat în esență ampla activitate desfășurată de P.C.R. pentru unirea forțelor democratice în lupta împotriva fascismului, importanța Acordului popular antifascist de la Țebea, participarea maselor populare la înfăptuirea acestui acord. (Sabin Ionescu, corespondentul „Scînteii").

în sala ansamblului „Rapsodia Română" din strada Lipscani nr. 15 s-a deschis o expoziție de echipament de protecție și de lucru, organizată de Consiliul Central al U.G.S.R., Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Muncii, Ministerul Industriei Chimice și alți producători. In vederea! contractărilor''pe anul 1976, sînt prezentate atît echipamente aflate în producție curentă, cît și sortimente noi, rezultate ale ultimelor cercetări de specialitate.Paralel, este organizată o expoziție de afișe cu teme de protecție a muncii. (Agerpres)
A apărut

REVISTA ECONOMICANr. 49 din 5 decembrie 1975Din sumar : în strategia dezvoltării județului Sibiu. Ample mutații structurale și accelerarea progresului. (Interviu cu tovarășul Richard Winter, prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R.), Cincinalul 1976—1980 : Orientări, ritmuri, eficiență. Impactul revoluției tehnico-științifice asupra calității produselor (ing. Dumitru Niculescu. inspector general de stat. Inspectoratul general de stat pentru controlul calității produselor), eficiența dezvoltării cooperării dintre întreprinderile industriale.La rubrica în ajutorul parti- cipanților la învățămîntul politico-ideologic de partid, revista publică consultația : Documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. despre continuarea procesului de concentrare și specializare a producției în vederea utilizării intensive a tuturor capacităților de producție, pentru progresul rapid al industriei noastre. Forme de cooperare e- conomică și tehnico-științifică internațională în domeniul industriei.La rubrica ECONOMIE MONDIALĂ este publicat articolul t Codificarea drepturilor și obligațiilor fundamentale ale statelor — componentă esențială a noii ordini economice și politice internaționale (I) (dr. Nicolae Ecobescu, dr. Victor Du- culescu).
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 decembrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească. Cerul va fi 
mai mult acoperit. Vor cădea precipi
tații mai ales sub formă de lapovlță șl 
ninsoare, mai frecvente în Maramureș, 
Transilvania, Moldova, Muntenia șl Do- 
brogea. Vînt moderat cu intensificări în 
jumătatea de est a țării și în zona de 
munte, unde, pe alocuri, zăpada va fi 
viscolită. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 9 și plus un grad, 
Izolat mai coborîte, iar maximele între 
minus 5 șl plus 5 grade. In București : 
Vremea va continua să se răcească. 
Cerul va fi mal mult, acoperit. Tem
porar precipitații mai ales sub formă 
de lapovlță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări din sectorul 
nordic.

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 5 DECEMBRIE 1975FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI 737 032 lei din care 151 lei report.Extragerea I : 7 56 11 90 55 62 9 70 65Extragerea a Il-a : 22 78 15 17 18 2 19 20 58

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc profund Excelenței Voastre pentru felicitările pe care ați avut bunăvoința să mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a Libanului.Vă rog să primiți, din partea mea, sincere urări de fericire pentru Excelența Voastră și de prosperitate pentru poporul român prieten.
SULEIMAN FRANGIEH

Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România JVă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu prilejul sărbătoririi în acest an a celei' de-a Xl-a aniversări a Zambiei.Fie ca bunele relații existente între cele două țări ale noastre să continue să se dezvolte în anii care vin, spre avantajul reciproc al celor două popoare ale noastre.

K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

PLECAREA TOVARĂȘULUI SANTIAGO CARRILLOTovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră, a părăsi.t vineri după- amiază Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni,
Întîlnire la C. C. al P. C. R.Vineri dimineața, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit cu Hans- Dietrich Genscher, președintele Partidului Liber-Democrat vest-german, vicecancelar federal și ministru de

Vizita delegației de activiști ai P.S.U.G.Delegația de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Potschke Giinter, adjunct al șefului secției agitație a C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră, a avut convorbiri la C.C. al P.C.R., Comitetul județean Sibiu și Comitetul municipal Craiova ale P.C.R., la conducerea unor redacții ale presei centrale și locale, la Ra- dioteleviziune.Oaspeții au vizitat obiective economice și social-culturale din Capi
Delegația guvernamentala a Republicii 

Gaboneze a părăsit CapitalaDelegația guvernamentală a Republicii Gaboneze, condusă de Jean Stanislas Migolet, viceprim-ministru al guvernului, care a făcut o vizită oficială în țara noastră, a părăsit vineri după-amiază Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Nicolae, prim-adjunct
| RALUCA RIPAN *]

Academia Republicii Socialiste România, Ministerul Educației și în- vățămîntului și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie aduc laACADEMIA REPUBLICII MINISTERUL EDUCAȚIEISOCIALISTE ROMANIA ȘI ÎNVĂȚĂMINTULUICONSILIUL NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE
în ziua de 5 decembrie a încetat din viață, după o lungă și grea suferință, acad. Raluca Ripan, membru al Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România, președintele Filialei din Cluj-Napoca a Academiei.Născută la Iași, la 27 iunie 1894, Raluca Ripan și-a făcut studiile la Universitatea din Iași, unde a absolvit facultatea de chimie. în 1922 obține titlul de doctor în chimie al Universității din Cluj- Napoca, unde va desfășura timp de decenii o bogată activitate didactică și științifică, for- mînd numeroase generații de specialiști în domeniul chimiei anorganice, organizînd și con- ducînd echipe complexe de cercetare și legîndu-și numele de valoroase studii, publicate în țară și peste hotare.Activitatea de cercetare științifică a acad. prof. Raluca Ripan este oglindită în peste 250 lucrări științifice originale, care îmbrățișează o serie de probleme esențiale ale chimiei anorganice, de importanță atît teoretică, cît și practică. Printre acestea ss enumără în primul rînd cercetările din domeniul polielectroliților, al combinațiilor complexe, cercetări în care a utilizat metodele cele mai moderne ale științei contemporane.Pe lîngă elucidarea numeroaselor aspecte teoretice, acad. prof. Raluca Ripan a acordat o deosebită atenție aplicării în practică a rezultatelor cercetărilor. Aceasta se referă în primul rînd la exploatarea și valorificarea unor elemente rare ale subsolului țării.Pentru bogata sa activitate pe tărî- mul științei, Raluca Ripan a fost aleasă în 1948 membru al Academiei Republicii Socialiste România, încre- dințindu-i-se organizarea și conducerea Institutului de chimie din Cluj- Napoca, a fost distinsă cu Premiul deACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIACONSILIUL NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE

De la comisia pentru organizarea funeraliilorComisia pentru organizarea funeraliilor acad. prof. Raluca Ripan comunică :Pentru ca cetățenii să-și poată lua rămas bun de la acad. Raluca Ripan, sicriul cu corpul neînsuflețit al defunctei va fi depus la Casa universitarilor din Cluj-Napoca. 

oaspetele a fost condus de tovarășii 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., Ghi- zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
externe al R.F. Germania. Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi cu privire la dezvoltarea relațiilor româno—vest-germane, precum și dintre Partidul Comunist Român și Partidul Liber-Democrat vest-german.
tală, precum și din județele Dolj și Sibiu.în după-amiaza zilei de ieri, delegația a fost primită de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășul Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost prezent Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.

al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dan Rădulescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, de alte persoane oficiale.A'foit prezent Jean Firmin N’Gon- det, ambasadorul Republicii Gaboneze la București. ' (Agerpres)' 

cunoștință cu profund regret încetarea din viață a academicianului Raluca Ripan, personalitate de seamă a științei și învățămintului superior din țara noastră.

Stat și titlul de om de știință emerit, îndelungata și rodnica activitate didactică desfășurată de Raluca Ripan, ca profesor, decan al Facultății de științe și rector al Universității din Cluj-Napoca, i-a adus prețuirea și stima studenților și cadrelor didactice, ale tuturor acelora cu care a lucrat pentru progresul în- vățămîntului superior, pentru o legătură trainică și eficientă a învățămîn- tului cu cercetarea și producția.Membru al Partidului Comunist Român din anul 1946. Raluca Ripan a fost un savant patriot, însuflețit de perspectivele luminoase pe care le deschide poporului nostru făurirea societății socialiste, o prezență continuă în viața publică. Ca deputat în Marea Adunare Națională în mai multe legislaturi, membru al Prezi- , diului Marii Adunări Naționale, membru al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, al Consiliului Național pentru Apărarea Păcii, al Consiliului Național al Femeilor a desfășurat o bogată activitate.Opera științifică a acad. Raluca Ripan s-a bucurat de apreciere internațională, ilustrată de alegerea sa ca membru de onoare al Societății de Chimie Industrială a Franței, Doctor Honoris Causa al Universității din Torun — R. P. Polonă, membru al altor societăți științifice străine de prestigiu.Activitatea multilaterală a acad. Raluca Ripan în domeniul științei și învățămintului, în viața obștească și-a găsit o înaltă recunoaștere în titlul de Erou al Muncii Socialiste, în ordinele și medaliile cu care • fost distinsă de statul nostru.Prin încetarea din viață a acad. Raluca Ripan, știința și învățămîntul din tara noastră pierd pe unul din cei mai de seamă reprezentanți.MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMINTULUI

Publicul va avea acces în ziua de 8 decembrie, orele 10—12.Adunarea de doliu va avea loc la Casa universitarilor în ziua de 8 decembrie, ora 12,00, după care cortegiul funebru va porni la cimitirul central din Cluj-Napoca, unde va avea loc înhumarea.
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lunea Acord de cooperare SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Adunării Generale a O.N.U economică și tehnică intre
România și Coasta de Fildeș pe reprezentantul român A FINLANDEI

Au luat sfîrșit dezbaterile asupra situației 
din Orientul ApropiatNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Vineri s-au încheiat dezbaterile din plenul Adunării Generale a O.N.U. asupra situației din Orientul Apropiat. Adunarea Generală a a- doptat, cu 84 de voturi, 17 împotrivă și 27 de abțineri, o rezoluție prezentată de un grup de 29 de state nealiniate și socialiste. Rezoluția cere Consiliului de Securitate să

stabilească un calendar pentru punerea în aplicare a rezoluțiilor O.N.U. în vederea „unei reglementări globale care să garanteze retragerea totală a Israelului din toate teritoriile ocupate, ca și recunoașterea deplină a drepturilor naționale inalienabile ale poporului nean". palesti-
*In cadrul dezbaterilor asupra situației din Orientul Mijlociu, reprezentantul Tunisiei, asalutat rezoluția 381 a Consiliului de Securitate, adoptată cu cîteva în urmă, prin care s-a stabilit ca la 12 ianuarie 1976 să reînceapă dezbaterile. Vorbitorul -și-a exprimat speranța că acest organism însărcinat cu misiuni speciale în problemele păcii și securității se va ridica la înălțimea responsabilităților sale și va facilita găsirea unei soluții juste conflictului din zonă.Vorbind despre componentele indispensabile unei astfel de soluții și instaurării unei păci juste și durabile în această parte a lumii, reprezentantul Poloniei, Henryk Jaroszek, a subliniat necesitatea retragerii tuturor trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, a garantării drepturilor inalienabile ale poporului palestinean, inclusiv dreptul de a avea un stat al său și a asigurării păcii și independenței tuturor statelor din regiune, fără excepție, inclusiv a dreptului de a trăi în cadrul unor granj- țe recunoscute.liter Tiircmen, reprezentantul Turciei, a dat o apreciere pozitivă acordului interimar încheiat între Egipt și Israel, arătînd că acesta ar putea netezi calea spre o soluție general acceptabilă. Vorbitorul a subliniat rolul important pe care îl are Organizația pentru Eliberarea Palestinei în identificarea unei astfel de soluții.Această opinie a fost subliniată și

Rachid Driss, azile
★în discursul reprezentantului slaviei, Iakșa Petrici, care a că, deși au trecut atîția ani __ războiul din 1967, nu s-a înregistrat nici un progres major în soluționarea chestiunilor cheie ale situației grave din zonă, respectiv retragerea Israelului din teritoriile ocupate și recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinean.A urmat la cuvînt primul adjunct al ministrului de externe al Bulgariei, Ghero Grozev, care a criticat hotărîrea Israelului de a boicota a- propiatele dezbateri din Consiliul de Securitate asupra situației din Orientul Mijlociu. A sosit timpul, a subliniat vorbitorul, să se fixeze un termen, acceptabil tuturor părților interesate, pentru retragerea tuturor trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate prin forța armelor.Reprezentantul Uniunii Sovietice, Richard Ovinikov, a reamintit apelul guvernului sovietic de convocare a Conferinței de pace de la Geneva, arătînd că aceasta constituie singura cale adecvată de reglementare a conflictului, prin conjugarea eforturilor colective ale tuturor părților sate.

Iugo- arătat de la

intere-
hotărît voturi,★Consiliul de Securitate a joi seara, cu majoritate de să invite pe reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei să participe la dezbaterea asupra recentelor bombardamente efectuate de a- viația israeliană asupra unor așezări cu populație palestineană din sudul Libanului.

Ideea creării de zone denuclearizate 
cîștigă terenComitetul pentru problemele politice și de securitate a adoptat un proiect de rezoluție, elaborat de India, în care se cere adunării să acorde atenția cuvenită oricărei propuneri vizînd crearea unei zone denuclearizate într-o regiune a Asiei de sud, asupra căreia se va cădea de acord între părțile interesate. De asemenea, comitetul a adoptat un proiect de rezoluție, prezentat de Pakistan, în care se cere statelor din sudul Asiei să-și continue eforturile pentru crearea unei zone denuclearizate în ăteHstă parte a continentului. Documentul face apel la statele din zonă să se abțină de la orice acțiune care ar fi contrară transformării sudului Asiei într-o zonă lipsită de arme de distrugere în masă. Totodată, rezoluția prevede înscrierea pe agenda celei de-a XXXI-a sesiuni a Adunării Generale a punctului intitulat „Crearea unei zone denuclearizate în sudul Asiei".De asemenea, Comitetul politic a adoptat, în unanimitate, un proiect de rezoluție depus de un grup de

state africane referitor la transpunerea în viață a documentului vizînd declararea Africii zonă denucleariza- tă. Pornind de la declarația solemnă a întîlnirii șefilor de state membre ale Organizației Unității Africane, prin care Africa a fost declarată zonă denuclearizată, rezoluția cheamă toate statele să respecte prevederile acestei declarații și să se abțină de la experimentarea, producerea, instalarea, transportarea, stocarea, folosirea sau amenințarea cu folosirea armelor nucleare pe continentul african. Proiectul de rezoluție vizînd treareâ unei zone lipsite de arme nucleare in regiunea Orientului Mijlociu, inițiat de Egipt și Iran, a fost adoptat de comitet cu 111 voturi, nici unul contra și trei abțineri. Documentul recomandă statelor din zonă să proclame solemn intenția de a se abține în mod reciproc de la producerea, dobîndirea sau deținerea în orice mod a armei nucleare și a dispozitivelor nucleare explozive. Statelor nucleare li se cere să se abțină de la orice acțiuni contrare eforturilor de creare a unei asemenea zone în Orientul Mijlociu.
Surinamul a devenit 

mondiale

membru al organizației

de rezoluție55 de state,Pe baza proiectului semnat de un grup de între care și România, plenara Adunării Generale a hotărit primirea în organizație a statului Surinam, ridi- cind astfel la 144 numărul de state membre ale acestui important for mondial.Salutînd primirea Surinamului în rîndurile membrilor Națiunilor Unite, ambasadorul român Ion Datcu a declarat că acest eveniment confirmă încă o dată forța irezistibilă a pro- eesului istoric de lichidare a ultime-

lor vestigii ale colonialismului. Subliniind înaintarea organizației spre u- niversalitate, vorbitorul și-a exprimat regretul că reprezentanții poporului vietnamez au fost împiedicați să-și ocupe locul ce li se cuvine în O.N.U. Ion Datcu a evidențiat că fiecare pas făcut în direcția universalității apropie ziua in care toate popoarele care încă se mai află sub dominație colonială își vor cuceri dreptul legitim la libertate, demnitate umană și naționala. ..

LONDRA:

ABIDJAN 5 (Agerpres). — Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, conducătorul unei delegații române care a făcut o vizită în Republica Coasta de Fildeș, a avut convorbiri cu Arsene Assouan Usher, ministrul afacerilor externe, Henri Konan Bedie, ministrul economiei și finanțelor, cu alte personalități ale vieții economice din această țară.In cursul convorbirilor au fost a- bordate probleme ale cooperării bilaterale, mai ales în domeniile agricol, forestier, industrial, geologic, petrolier și minier, exprimîndu-se dorința celor două țări de a dezvolta ansamblul relațiilor economice, științifice și tehnice, pe baza respectării egalității în drepturi, a suveranității și independenței naționale, a avantajului reciproc.La încheierea convorbirilor a fost semnat un acord de cooperare economică și tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Coasta de Fildeș.

BOGOTA 5 (Agerpres). — Președintele Columbiei, dr. Alfonso Lopez Michelsen, a primit pe Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, care se află într-o vizită în această țară. Reprezentantul român a înmînat șefului statului columbian un mesaj din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a transmis cele mai călduroase urări de sănătate și de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul columbian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, președintele Columbiei a rugat să se transmită șefului statului român cele mai călduroase urări de sănătate și fericire personală, precum și dorința de a dezvolta și mai mult relațiile de prietenie și de colaborare dintre Columbia și România.In cadrul date unele merciale și dintre celeparticipat ambasadorul României la Bogota, Dumitru Moianu.
întrevederii au fost abor- aspecte ale relațiilor code cooperare economică două țări. La primire a

încheierea vizitei în R. P. Chineză
a președintelui S. U. APEKIN 5 (Agerpres). — La încheierea vizitei sale în R.P. Chineză, președintele S.U.A., Gerald Ford, a oferit o recepție.După cum transmite agenția China Nouă, în toastul rostit cu acest prilej, președintele Ford a arătat că discuțiile asupra unui cerc larg de probleme pe care Ie-a avut cu președintele Mao Tzedun și vicepremie- rul Den Siao-pin au fost prietenești, sincere, importante și constructive, prilejuind atît abordarea deosebirilor

Eliminarea decalajelor economice intre state 
o preocupare de prim ordin

Sesiunea Comitetului permanent al Consiliului pentru Dezvoltare 
Industrială al O.N.U.VIENA 5. — Corespondentul nostru transmite : In cadrul lucrărilor celei de-a șasea sesiuni a Comitetului permanent al Consiliului pentru Dezvoltare Industrială al O.N.U. au loc dezbateri privind modul de înfăptuire a declarației și planului de acțiune adoptate la cea de-a doua Conferință a Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială de la Lima.Luînd cuvîntul, delegatul român, ambasadorul Dumitru Aninoiu, a subliniat că industrializarea țărilor în curs de dezvoltare este o parte e- sențială a eforturilor pentru stabilirea unei noi ordini economice internaționale și pentru eliminarea decalajelor existente între nivelurile de dezvoltare economică a statelor. România — a spus el — consideră că eliminarea acestor decalaje trebuie să fie o preocupare de prim ordin, permanentă, a tuturor statelor, iar

acest obiectiv trebuie pus in aplicare prin intermediul unor programe speciale, menite să ducă la crearea unor puternice industrii naționale in țările in curs de dezvoltare. în continuare, vorbitorul s-a referit la o serie de aspecte concrete ale cooperării între state în vederea sprijinirii eforturilor de industrializare a țărilor în curs de dezvoltare, oprin- du-se îndeosebi la domeniile exploatării resurselor naturale proprii și transferului de știință și tehnologie.In încheiere, delegatul român s-a pronunțat pentru elaborarea unor norme și programe speciale de acțiune în vederea aplicării în viață a prevederilor documentelor de la Lima privind dezvoltarea industrială a țărilor în curs de dezvoltare și intensificarea cooperării internaționale în domeniul industrial.
R.D. GERMANA R. P. BULGARIA

de opinii, cit și confirmarea existentei unor puncte de vedere comune în probleme majore. Deși ricano-chineze nu sînt zate, ele sînt bune și nătățite în continuare rece ambele părți consideră că întărirea acestor legături folosește celor două popoare, a spus președintele S.U.A. El a arătat, de asemenea, că, în cursul convorbirilor, a reafirmat dorința S.U.A. de a completa normalizarea relațiilor cu R.P. Chineză pe baza Comunicatului de la Șanhai. In continuare, după ce a arătat că sarcinile cu care sînt confruntate cele două țări, precum și toate popoarele lumii, sînt dificile, președintele S.U.A. a afirmat că rezolvarea lor implică acceptarea schimbărilor pașnice. menite să slujească umane spre progres, fiind tuturor să contribuie la unui sistem internațional echitabil.In cuvîntarea sa, vicepremierul Den Siao-pin a evidențiat utilitatea convorbirilor dintre cele două părți în problemele de interes comun și, îndeosebi, importanța convorbirii pe care președintele Mao Tzedun a avut-o, într-o atmosferă prietenească, cu președintele Ford asupra a numeroase probleme. Deși există deosebiri între sistemele sociale și ideologiile celor două țări, între principiile de care sînt ele călăuzite, în situația internațională actuală ele sînt confruntate cu probleme de interes comun și au multe puncte de vedere comune, a spus Den Siao-pin, arătînd că schimbul direct de opinii între conducătorii celor două state contribuie la creșterea gradului de înțelegere reciprocă și la promovarea eforturilor celor două părți în direcția obiectivelor definite prin Comunicatul de la Șanhai. Părțile chineză și americană consideră că acest comunicat este un document tanță istorică și constituie țiilor după cum atestă faptele, viabil în prezent.

relațiile ame- încă normali- vor fi îmbu- treptat, deoa-

chino-americane.
Sesiunea Camerei Populare

și-a încheiat lucrărileBERLIN 5 — Corespondentul nostru transmite : La Berlin au luat șfîrșit. „Vineri lucrările, sesiunii Ca- merei Populare a R.D. Germane. Camera Populară a nomiei naționale pe 1976. Conform tul național al crește in 1976 cu parație cu 1975, industriale — cu 6 la sută, iar productivitatea muncii în industrie — cu 5,5 la sută. Exporturile vor înregistra anul viitor un spor de 9,7 Ia sută față de anul precedent. Nivelul investițiilor va fi cu 6,5 la sută mai mare, în industrie fiind prevăzută o creștere de 8,7 la sută. In anul viitor, veniturile nete ale populației urmează să crească, potrivit prevederilor planului, cu 4 la sută.

adoptat planul eco- și bugetul de stat prevederilor, veni- R.D. Germane va 5,3 la sută în com- volumul producției

R.P. MONGOLA

încheierea sesiunii
Marelui Hural PopularULAN BATOR 5 (Agerpres). — La Ulan Bator au luat sfîrșit lucrările sesiunii Marelui Hural Popular al R. P. Mongole. Sesiunea a aprobat planul de dezvoltare a economiei naționale a R. P. Mongole și bugetul de stat pe anul 1976.

Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii FinlandaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Finlanda, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cordiale felicitări, împreună cu cele mai calde urări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul finlandez.îmi exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații de colaborare și prietenie statornicite între țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vocații contemporane
ale

aspirațiile de datoria edificarea trainic și

de impor- baza rela- rămînînd, , pe deplin

Impresia cea mai puternică pe care Finlanda o lasă vizitatorului este cea de durabilitate. Să fie oare nesfîr- șitele păduri de brazi și de pini care creează această impresie ? Sau poate zecile de mii de lacuri decupate în imensitatea „oceanului verde" ? Desigur, și pădurea, și apa, dar mai ales granitul. Finlanda nici nu putea avea un simbol care să exprime mai bine tenacitatea poporului ei, confruntat în întreaga sa existență cu vicisitudinile naturii și deopotrivă ale istoriei. Granitul este omniprezent. Stîncile roșietice răsar din adîncul apelor, dantelînd țărmul peninsulei pe care este așezat Helsinki, flanchează marile bulevarde ale capitalei, dau contururi bizare parcurilor și grădinilor, susțin pe spinările lor numeroase edificii publice. Intre acestea se numără și maiestuoasa clădire a parlamentului, de pe principala arteră a capitalei, Ma- nerheim. Aici, la 6 decembrie 1917. avea să fie proclamată în mod solemn independenta deplină a țării — eveniment ce a deschis un nou capitol de istorie.Orașul Helsinki este capitală numai de la începutul secolului precedent, și dacă nu

„orașului alb"deține relicve ale unui îndelungat trecut istoric, ca alte capitale ale lumii, impresionează, în schimb, prin perspectiva pe care o deschide. Arhitecți de renume mondial, cum ar fi Eliel Saarinen și Alvaro Aalto, au împrumutat geniul lor unor ansambluri fără egal, stîncile de granit, pă-moderne Lacurile,
NOTE DE DRUM

durea au fost integrate in peisajul citadin, făcînd din „orașul alb" al Nordului o metropolă cu personalitate distinctă.Unul din cele mai impresionante edificii arhitectonice ale capitalei este palatul „Finlandia", de pe malul golfului Tobio, care a găzduit în ultimii ani o serie de reuniuni internaționale de mare anvergură. Aici a avut loc și faza Conferinței securitate și cooperare în Europa. Cu aceeași atenție cu care s-au preocupat pentru a a- sigura cele mai bune condiții de desfășurare primei și celei de-a treia faze ale conferinței, gazdele îndrumă astăzi numeroși vizitatori spre marea sală a „Finlandiei", unde a

finală a pentru

fost semnat Actul final al conferinței de către șefii de stat și guvern ai țărilor participante la marele forum european, dau explicații cu privire la desfășurarea acestui moment istoric.Atenția și interesul cu care au fost urmărite la Helsinki lucrările conferinței mărturie poporului pentru statornicirea în Europa a unei păci și securități trainice, care să favorizeze dezvoltarea largă a conlucrării dintre toate pope-'- rele continentului. Ir. părtășind aceleași pre ocupări în această privință, România și Finlanda au stabilit între ele, de-a lungul anilor, relații de strînsă prietenie și colaborare, la a căror amplificare o contribuție hotărîtoa- re au adus-o întâlnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Urho Kekkonen. Dezvoltarea continuă a acestor relații constituie o ilustrare elocventă a voinței celor două țări de a acționa pentru transpunerea în viață a prevederilor Actului final semnat la Helsinki, în interesul popoarelor român și finlandez, al securității în și în lume.

stau preocupării finlandez

păcii șiEuropa
D ȚINU

Adunarea Populară 
a adoptat planul și bugetul 

1976pe001SOFIA 5 — Corespondentul Agerpres transmite : La Sofia au luat sfîrșit, la 5 decembrie, lucrările sesiunii Adunării Populare a R. P. Bulgaria. Sesiunea a adoptat planul unic de dezvoltare social-economică a R. P. Bulgaria și bugetul de stat pe anul 1976. Conform prevederilor acestora, venitul național al Bulgariei va crește în anul 1976 cu 9 la sută față de 1975, iar productivitatea socială a muncii, cu 8.8 la sută. Volumul producției industriale va spori cu 9,2 la sută, iar cel al producției agricole cu 5 la sută.
R. S.F. IUGOSLAVIA

Aprobarea bugetului 
federalBELGRAD 5. — Corespondentul nostru transmite : Reunite vineri' la Belgrad, cele două camere ale A- dunării R.S.F. Iugoslavia — Consiliul Federal și Consiliul Republicilor și Provinciilor — au aprobat bugetul federal pentru anul 1976, care se ridică la 75,849 miliarde dinari.Consiliul Republicilor și Provinciilor a aprobat, de asemenea, unele legi din domeniul economic, printre care legea cu privire la bazele sistemului de ' planificare socială.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :
________________________’ ■■______ .____________.__ ’

Programul legislativ al Partidului

flicale, știrbite prin legislația adoptată sub precedentul guvern conservator.în ce privește problemele externe, programul guvernamental
își îndreaptă atenția spre „promovarea înțelegerii și cooperării internaționale", ca și spre „necesitatea stabilirii unei ordini mai bune pe linia schim-

burilor economice", „a unei mai echitabile distribuiri a resurselor mondiale".
Nicolae 
PLOPEANU

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
Convorbiri polono—vest- 

g’OHnOnO. '’Kazimiers OltZeWSWi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și-a încheiat vizita de patru zile în R.F.G. El a fost primit de cancelarul federal, Helmut Schmidt, cu care a avut o convorbire. Cu acest prilej exprimată voința celor două guverne de a continua procesul de normalizare deplină a relațiilor bilaterale. Kazimierz Olszewski a avut, de asemenea, întrevederi cu reprezentanți ai cercurilor industriale și de afaceri ale R.F.G. După cum relatează agenția P.A.P., schimburile comerciale între cele două țări au crescut în ultimii cinci ani de aproape patru ori.

a fost

Președintele Statelor Uni- 
|g Gerald Ford, a sosit vineri la Djakarta într-o vizită oficială, la invitația șefului statului indonezian, generalul Suharto.

Declarația - p r o g r a m a 
E.D.A. Comitetul administrativ ’al Uniunii Democratice de Stînga din Grecia (E.D.A.) a dat publicității de- clarația-program a partidului, pentru a fi supusă dezbaterii publice. Obiectivul final al E.D.A. este „transformarea socialistă a societății grecești pe baza și dupăgrecești", avînd ca premisă mentul și sprijinul majorității porului".

criteriul realității „asenti- po-

laburist TOKIO:

Actualul prim-ministru al 
Spaniel, Carlos Arias Navarro, a fost confirmat îh această funcție de regele Juan Carlos. După cum anunță radioul spaniol, toți miniștrii și-au prezentat demisia, pentru a permite primului ministru alcătuirea unui nou guvern.

La cea de-a 26-a sesiu
ne a Consiliului unității e- 
conomice arabes_a hotărlt pornirea Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca membru cu drepturi depline al acestei organizații. Cu a- celași prilej a fost aprobată și cererea de aderare a Qatarului. Ca urmare, numărul membrilor consiliului este în prezent de 14.

Producția mondială de 
cereale. Potrivit unor statistici elaborate de experți ai Departamentului american al agriculturii, producția mondială de cereale a înregistrat în 1975 un spor de 2.5 la sută față de anul trecut. O evoluție încurajatoare, notează specialiștii americani, o constituie creșterea in ansamblu — cu 5 la sută — a recoltei In țările in curs de dezvoltare din Asia, America Latină și Africa. Producția de cereale din aceste țări a realizat, pentru prima dată în ultimii patru ani, o creștere.

De pretutindeni
• DEZVOLTAREA IN

DUSTRIALĂ Șl MONU
MENTELE TRECUTULUI. Mai mulți ecologi greci și-au exprimat rec.ent anumite rezerve în legătură cu unele proiecte de ordin industrial, invocînd preocuparea mai puțin manifestă în direcția ocrotirii patrimoniului arhitectural și arheologic al țării. Implantarea unor o- biective industriale în preajma locurilor bogate în vestigii ar putea provoca acestora din urmă daune greu recuperabile. Rea- mintindu-se distrugerile cauzate edificiilor de pe Acropole, se avertizează asupra unor pericole similare în cazul amenajării unei zone cu profil industrial la Pylos, în sudul Greciei, într-un perimetru abundînd în vestigii, unde se află, printre altele, un palat atribuit înțeleptului Nestor, renumitul erou antic. Ex- perții greci cheamă, în consecință, la o mai armonioasă împletire a cerințelor progresului economic cu grija pentru conservarea inestimabilelor mente ale trecutului.

roți de apă care pun în mișcare celelalte mecanisme montate in întreprindere.
• GRĂDINĂ ZOOLO

GICĂ NATURALĂ. In im- prejurimile Vladivostokului se află în curs de amenajare prima grădină zoologică naturală din Extremul Orient. Animalele, împărțite în trei categorii — carnivore, ierbivore și păsări — vor trăi în zone diferite, izolate prin șanțuri adinei, săpate în jurul sectoarelor împădurite. In ce privește păsările — ele vor ți grupate în jurul barajului, care se realizează pe cursul rîului ce străbate regiunea. Scutite de captivitate, animalele vor putea trăi în voie pe acest teren de 96 de hectare.

monu-
Pentru noua sesiune parlamentară, care abia a început, guvernul laburist al premierului Harold Wilson a pregătit un program legislativ în baza căruia guvernul a și înaintat Camerei Comunelor opt proiecte de lege, iar Camerei Lorzilor — cinci. Printre primele, atrag in mod deosebit atenția proiectele privind trecerea în proprietate de stat a două ramuri importante ale economiei britanice — industria aeronautică și industria construcțiilor ți reparațiilor navale.Reamintind o serie de legi adoptate în sesiunea precedentă, printre care cea privind preluarea de către stat a terenurilor destinate construcțiilor și Cea privind crearea „Corporației naționale britanice a petrolului", caremează să preia 51 la sută din rezervele de petrol exploatate în platforma continen-

ur-

tală britanică din Marea Nordului, săptă- mînalul „LABOUR WEEKLY" apreciază că din toate aceste acțiuni se desprinde „intenția guvernului de a continua politica de extindere a naționalizărilor și a controlului statului în e- conomie".Operativitatea care intat noile este sa „presiunea' continuă să o exercite agravarea dificultăților economice. De altfel, dezbaterile din cele două camere ale parlamentului, care s-au și încheiat, au avut ca temă principală situația economică. în acest context, primul ministru Harold Wilson a avertizat că „națiunea va avea de făcut față unei ierni grele" și că trebuie să se aștepte la reducerea standardului de viață. La

cu guvernul a îna- parlamentului proiecte de lege explicată de pre- londonezâ i“ pe prin care

rindul său. liderul partidului conservator, de opoziție, Margaret Thatcher, a subliniat că „anul care vine va fi mai greu de vedere decît anul încheie".Programul al guvernului, afirmă că principala atenție inflației și creșterii șomajului", subliniază necesitatea de „a stabiliza prețurile la produsele de bază". Se prevăd măsuri și în direcția îmbunătățirii activității în domenii ca invățămîntul, sănătatea. O „Carte Albă", care a fost dată publicității, tratează blema acordării drepturi mai Scoției și Țării Iilor.Guvernul a hotărît, de asemenea, să introducă în parlament, pentru a fi adoptat, un proiect de lege prevăzînd restabilirea drepturilor sin-

din punct economic care selegislativ care „acordă

pro- unor largi Ga-

Ample acțiuni ale muncitorimii nipone
Acțiunile greviste unite desfășurate in Japonia, în perioada 26 noiembrie — 3 decembrie a.c.. la chemarea consiliului uniunilor muncitorilor din corporațiile și întreprinderile publice — Korokyo — constituie cea mai amplă și de durată mișcare revendicativă cu caracter politic din istoria sindicatelor nipone. Timp de opt zile, cele nouă uniuni sindicale apar- ținînd Korokyo, cu un număr total de 860 000 membri, au desfășurat intense acțiuni pentru redobindirea dreptului la grevă al muncitorilor din întreprinderile și serviciile publice, care le-a fost în anul sistate pe căile nale și greve ' concertate muncitorilor de transporturile urbane, poștă, telecomunicații

retras 1948. Au fost transporturile ferate națio- au avut loc ale la

și din celelalte întreprinderi și servicii publice.Acțiunile greviste desfășurate la chemarea Korokyo au fost sprijinite de Consiliul general al sindicatelor din Japonia (Sohyo) și de alte organizații sindicale, precum și de partidele socialist, comunist și Komeito, care au hotărît, fiecare -in parte, să acționeze în Dietă pentru recunoașterea dreptului la grevă al muncitorilor din întreprinderile și serviciile publice.Ca urmare a acestor acțiuni, a fost obținut un prim succes : autoritățile guvernamentale au căzut de acord cu desfășurarea, in continuare,, a tratativelor intre guvern, sindicate și reprezentanții partidului socialist, în legătură cu problema dreptului la grevă. In consecință, korokyo a anunțat ho-

incetare a greviste, însă că din între- și serviciile continua
tărîrea de acțiunilor subliniind muncitorii prinderile publice vor lupta pentru redobîn- direa dreptului la grevă, în special în cadrul campaniei sindicale care se desfășoară, în mod tradițional, in Japonia, în cursul primăverii.Intr-o declarație dată publicității, Partidul Comunist din Japonia iși reafirmă sprijinul față de lupta acestor muncitori, evidențiind însemnătatea unității de acțiune a tuturor torțelor progresiste, menită să dea cîștig de cauză revendicărilor muncitorimii, să deschidă calea unor ample prefaceri in sens democratic și progresist.
Paul DIACONU

Premierul britanic, Harold Wilson, a anunțat crearea, în cabinetul laburist, a unui post ministerial pentru administrarea operațiunilor petroliere din Marea Nordului, în funcția de „ministru de stat cu responsabilități speciale pentru executarea operațiunilor petroliere din Marea Nordului in ansamblu" a fost desemnat John Smith, fost subsecretar de stat la Ministerul Energiei.
HANOI 5 (Agerpres). — La 

școala „Huna Vuong", din pro
vincia Vinh Phu (R.D. Vietnam), 
instituție de invățămint înfrăți
tă cu liceul din Bicaz, a avut ' 
loc ceremonia predării unui la
borator de fizică, chimie și ana
tomie, precum și a unor rechi
zite școlare și material sportiv 
dăruite de țara noastră cu prile
jul celei de-a 30-a aniversări a 
înființării acestei școli. La festi
vitate au luat cuvintul Nguyen 
Hoc, vicepreședintele Comitetu
lui administrativ al provinciei 
Vinh Phu, Nguyen Quy, directo
rul școlii de gradul 3 „Hung 
Vuong", și ambasadorul țării 
noastre, Tudor Zamfira, care au 
subliniat sprijinul acordat de 
România Republicii Democra
te Vietnam în noua etapă de 
reconstrucție economică a țării.

• CUTREMURE 
FICIALE. Un 8™P de și fizicieni au declanșat mul timp în Alpi artificiale de mică deci fără efecte distrugătoare pentru așezările omenești, dar care au prilejuit interesante observații științifice pe un traseu lung de 850 km. Se speră că datele astfel obținute vor permite realizarea unei imagini amănunțite a scoarței terestre pînă la o adîncime de 100 km. De asemenea, se așteaptă o confirmare a ipotezei privind tectonica plăcilor, potrivit căreia Alpii s-ar fi născut în urma apropierii Europei și Africii și a îngustării spațiului mediteranean.

ARTI- geologi în ulti- cutremure intensitate,

• UN STRĂMOȘ AL 
METALURGIEI. Studenții Școlii tehnice din Ruda-Male- nețk, din apropiere de Kielce (R. P. Polonă), au hotărît să refacă în forma inițială o mică uzină metalurgică construită acum 250 de ani. în timpul vacanței de vară, ei au reparat cuptorul și alte utilaje ale acestei întreprinderi, construite, în cea mai mare parte, în 1722. Printre aceste utilaje se numără un baros acționat cu roți de apă, foarfeci pentru tăierea metalului etc. Au fost refăcute și marile

• SURPRIZELE UNUI 
TEST. Universitatea din Austin (Texaș) a întreprins, de-a. lungul a patru ani, un test amănunțit .asupra capacității americanilor (intre 18 și 65 de ani) din diverse straturi sociale de a citi, scrie și socoti. Numai 46,3 la sută din persoanele interogate s-au prezentat mulțumitor, 33,9 la sută au dat răspunsuri parțial satisfăcătoare, iar 19,7 la sută au eșuat in bună parte. In cifre absolute, potrivit sondajului 18,9 milioane de persoane nu sînt în stare să transcrie corect un text-; 23 de milioane dovedesc multă stîngăcie la deslușirea reclamelor și la efectuarea de cumpărături ; 29,5 milioanerezolvă greoi probleme mai complicate privind nice, iar 39 de cuitori nu sînt rea presei. cheltuielile cas- milioane de lo- exersați în citi-

• PRIZONIERI Al 
GHEȚURILOR. Pescarii din localitatea Kaspiia, de pe malul Mării Caspice, nu-și amintesc un alt asemenea caz. Intr-una din dimineți, marea fiind liniștită, ambarcațiunile de pescuit au plecat în larg. Spre prînz, temperatura a scăzut brusc, pînă la minus 11 grade. Cei 80 de pescari au rămas pe mare țintuiți de ghețuri. încercările lor de a ajunge măcar pînă la traseul marilor nave au fost zadarnice. In cele din urmă apelat la ajutorul elicopterelor, care în decurs de două ore i-a transportat la mal. Ambarcațiunile au putut fi scoase din strînsoarea ghețurilor abia peste o săptămînă.
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