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S î m b ă t ă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Ferenc Havasi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, președintele părții ungare în Comisia mixtă guvernamentală româno-ungară de colaborare economică, aflat în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul 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.A fost de față Gyorgy Biczâ, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București.Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea tovarășului Jănos Kădăr, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, din partea C.C. al P.M.S.U., precum și urarea de noi succese po

porului român In activitatea consacrată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis tovarășului Jâ- nos Kădăr, întregii conduceri a P.M.S.U., un salut frățesc, împreună cu urarea de noi și importante realizări în munca poporului ungar pentru construcția socialismului.In cursul întrevederii s-a procedat la un schimb de vederi în probleme referitoare la promovarea colaborării economice și tehnico-științifice româ- no-ungare, la dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească între cele două țări și popoare, în folosul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii.în acest cadru, s-a exprimat satisfacția față de evoluția ascendentă a raporturilor de colaborare și cooperare pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, în spiritul hotărîrilor convenite cu prilejul în- tîlnirllor și convorbirilor dintre tova

rășii Nicolae Ceaușescu și Jănos Kădăr. Totodată, s-a relevat existența unor largi posibilități pentru extinderea și adîncirea conlucrării româ- no-ungare în sectoare prioritare ale economiei, în domeniul tehnico-șțiin- țific, în concordanță cu potențialul actual și cu perspectivele de dezvoltare a economiilor naționale ale celor două țări prietene, evidențiindu-se hotărîrea comună de a pune în valoare resursele existente în acest sens.în acest context, s-a subliniat rolul activ care revine Comisiei mixte in dezvoltarea colaborării economice româno-ungare pe multiple planuri.Tovarășul Ferenc Havasi a exprimat satisfacția față de rezultatele actualelor convorbiri de la București, menite să accelereze transpunerea în viață a înțelegerilor convenite între conducerile de partid și de stat ale celor două țări, să aprofundeze relațiile româno-ungare.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.Luna decembrie In care am intrat are o semnificație deosebită pentru activitatea economică din întreprinderi. Colectivele din industrie depun eforturi susținute pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a anului 1975 și, concomitent, pentru finalizarea pregătirilor privind producția anului viitor. în acest context, o mare atenție se acordă folosirii raționale, cu eficiență economică superioară, a mașinilor și utilajelor. La pledară C.C. al P.C.R. din iulie a.c., secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că pentru înfăptuirea cu succes a prevederilor noului cincinal o problemă hotăritoare este utilizarea intensivă a capacităților de producție, arăta : „Aceasta impune ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă să se ia măsuri pentru folosirea integrală a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru. Se impun, de asemenea, o mai bună întreținere a utilajelor, respectarea riguroasă a planului de reparații, întărirea răspunderii pentru funcționarea neîntreruptă a mașinilor**.Stabilind drept sarcină majoră folosirea integrală a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conducerea partidului nostru are în vedere uriașul potențial productiv de care dispune economia națională, rezervele și posibilitățile reale existente în acest domeniu în toate întreprinderile. Proporțiile considerabile pe care le-a atins avuția națională materializată în fonduri fixe productive — din care o mare parte au fost puse în funcțiune în ultimii zece ani — impun pretutindeni, în toate unitățile industriale, preocupări și exigențe sporite pentru gospodărirea judicioasă și folosirea cit mai deplină a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, astfel ca eforturile susținute pe care le face societatea noastră pentru dotarea economiei naționale cu tehnică modernă să dea maximum de rezultate in creșterea producției și a venitului național — baza trainică a ridicării nivelului de trai al poporului.Ritmurile înalte de creștere în acest an a producției industriale demonstrează elocvent că majoritatea colectivelor unităților din economie au manifestat o grijă deosebită față de îmbunătățirea gradului de utilizare a capacităților de producție. Este de relevat în acest sens că o serie de unități industriale și combi-

nate au obținut întregul spor de producție, față de anul trecut, numai pe seama folosirii cu indici superiori a capacităților existente. Este cazul combinatelor siderurgice din Hunedoara și Reșița (la furnale și cuptoare de oțel), întreprinderii „Alumi- na“ din Oradea (la autoclavele de contact pentru fabricarea aluminei). Combinatului de lianți și azbociment din Tîrgu Jiu (la mașinile de format tuburi din azbociment), al marii majorități a rafinăriilor (la instalațiile pentru distilarea atmosferică a țițeiului și pentru reformarea catalitică a benzinelor). De asemenea, în indus-

acum în atenția conducerilor de întreprinderi și centrale, a organizațiilor de partid, a specialiștilor, a tuturor muncitorilor pentru utilizarea judicioasă, cu rezultate maxime pentru producție, a mașinilor și instalațiilor ? încărcarea rațională, la întreaga capacitate, a mașinilor și utilajelor — iată o sarcină de prim ordin, de stringentă actualitate. Aceasta, mai ales la mașinile-unelte, întrucît. se mențin mari decalaje între indicii de utilizare realizați in diferite întreprinderi. La strunguri paralele, „Auto- mecanica" din Mediaș, de pildă, în- .registrează indici de folosire de 93,9
O STRĂDUINȚĂ NECESARĂ,
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In acest decembrie

tria constructoare de mașini, în trei trimestre din acest an s-a ameliorat simțitor indicele de utilizare a fondului de timp disponibil al mașinilor- unelte ; aceasta s-a reflectat pozitiv asupra rezultatelor economice — producția globală în această ramură a sporit cu 21 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp parcul de mașini-unelte a crescut circa 10 la sută. Printre unitățile care mașinile-unelte s-au folosit indici superiori celor numără întreprinderea de __________și întreprinderea de tractoare din Brașov, întreprinderea mecanică din orașul Dr. Petru Groza, întreprinderea de scule din Rîșnov.Evident, producția putea crește mai susținut, eficiența economică era mai mare dacă in toate întreprinderile mijloacele tehnice ar fi fost. folosite la întregul lor potențial. Cu atit mal importantă este această sarcină cu cit, în unele unități, în lunile care au trecut din acest an. nu s-a utilizat în întregime fondul de timp disponibil al mașinilor și utilajelor, nu s-a asigurat încărcarea optimă a tuturor capacităților de producție. Care sînt principalele cerințe ce trebuie să stea

ce cu în cuse rulmențiplanificați

la sută, în vreme ce la întreprinderea de utilaje pentru industria fnateria- lelor de construcții și refractare' din Bistrița, indicii sint de numai 55,5 la sută, adică nici la nivelul a două schimburi complete de lucru. La fel, în cazul mașinilor de rectificat, indicii realizați de două unități din Birlad sint foarte disproporționați : la întreprinderea de rulmenți — de 91,6 la sută, iar la întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură — de 50,2 la sută. Prin urmare, în timp ce în numeroase întreprinderi se asigură o încărcare deplină a mașini- lor-unelte, inregistrîndu-se chiar un anumit deficit de capacitate la pnu- mite grupe de utilaje, în altele, mijloacele tehnice nu dau maximum de producție — și aceasta datorită unor deficiențe în programarea internă a fabricației, în aprovizionarea tehnico- materială, in organizarea cooperării, a lipsei de forță de muncă bine pregătită profesional. Sînt acestea probleme imposibil de soluționat ? Nicidecum. Practica a dovedit utilitatea stabilirii de grafice de încărcare a capacităților de producție în fiecare întreprindere — pe secții și ateliere — în strînsă corelare cu

planul producției fizice, cu programele de cooperări și colaborări, a căror strictă realizare să fie stăruitor sprijinită de centrale și ministere prin soluționarea tuturor problemelor legate de aprovizionarea tehnico-ma- terială, de asigurarea cadrelor calificate în meseriile solicitate.Exploatarea cu maximă atenție și întreținerea judicioasă a tuturor utilajelor, potrivit cerințelor normelor tehnice și tehnologice se impun, de asemenea. Esențial în acest sens este ca fiecare lucrător să respecte strict disciplina tehnologică, dovedească o înaltă tate muncitorească ținerea mașinilor în re de funcționare. Nu unor utilaje, in care, statul a învestit importante fonduri materiale și bănești, să nu li se acorde toată grija de către cei cărora le-au fost încredințate. Tocmai de aceea, diferitele abateri de la prescripțiile tehnice și tehnologice de exploatare și întreținere ce se fac încă simțite în anumite unități, cum sînt întreprinderea de aparataj electric de instalații din Titu, Întreprinderea de osii și boghiuri din Balș, întreprinderea de mecanică navală , din Galați. întreprinderea mecanică din Codlea — și care au determinat întreruperi accidentale în funcționarea unor mașini și utilaje, însemnate pierderi de timp pentru producție — trebuie grabnic înlăturate și, mai ales, prevenite. Cum ? Prin acțiuni energice, inițiate și urmărite consecvent, pe de o parte, de comitetele oamenilor muncii din aceste unități, pentru ridicarea calificării muncitorilor, pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea prescripțiilor tehnice și tehnologice, iar pe de altă parte, de organizațiile de partid, pentru cultivarea și înrădăcinarea în rîndul colectivelor a spiritului de înaltă răspundere față de modul în care sînt exploatate și întreținute mașinile și utilajele.De importanță majoră pentru ridicarea randamentelor și funcționarea din .plin aimijloacelor Ifhnicc este efectuarea Ia timp, în condiții calitative corespunzătoare, a reparațiilor. Planul de reparații este lege pentru fiecare întreprindere, la fel ca planul de producție, după cum normele tehnice de reparații sînt obligatorii pentru toți mecanicii și specialiștii din
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„Apreciem în mod deosebit inițiativeie și acțiunile întreprinse de România,personal de președintele Nicolae Ceaușescu,în scopul făuririi unei noi ordinieconomice internaționale"
Convorbire cu dr. Arturo FRONDÎZI,președintele Institutului din Paris pentru problemele unei noi ordini„Scînteia" a publicat în numărul său de ieri cuvînlul rostit de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia primirii delegației Institutului din Paris pentru problemele unei noi ordini economice internaționale, cuvîntare în care se apreciază însemnătatea inițiativei de a se Constitui acest institut și rolul său important ca tribună internațională pentru expunerea opiniilor și concretizarea căilor de făurire a noii ordini economice internaționale. De asemenea, cititorii au urmărit cu interes relatările publicate asupra desfășurării sesiunii de la București a Consiliului general al Institutului din Paris. In legătură cu problemele abordate și cu concluziile ce s-au desprins din aceste lucrări, președintele institutului, dr. Arturo Frondizi. fost președinte al Argentinei, a răspuns solicitării ziarului nostru de a ne acorda următorul interviu.

— Pentru început, domnule 
președinte, v-am ruga ca, in lu
mina tematicii abordate in 
cursul sesiunii, să ne spuneți 
cum apreciați necesitatea, instau
rării unei noi ordini economice 

, internaționale ?Găsirea căilor și mijloacelor țru instaurarea unei noi ordiniipenți economice internaționale preocupă tot mai mult opinia publică mondială. Și ăceasta pentru rațiuni evidente. Tabloul economic al lumii contemporane continuă să fie caracterizat prin discrepanța flagrantă între un grup restrîns de țări dezvoltate și
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— Bucuroși de oaspeți ?— Bucuroși! Bine ați venit în casă nouă...în casa familiei Delczeg din comuna Căuaș (Satu-Mare) e mare animație : rudele și prietenii s-au adunat să sărbătorească „trecerea pragului" la noua locuință a soților Vasile și Lia, ambii membri ai C.A.P. Căuaș. De față, la loc de cinste, se află și ba- ciu Vasile, tatăl gazdei ; văzîndu-1, președintele cooperativei agricole — loan Che- reji, și el invitat — își aduce aminte de o altă inaugurare :— Ia spune, baci Vasile, îți amintești de căsuca aia pitică a matale, cu acoperiș de stuf de prin ’44—’45 ?— Cum nu, că doar In ea am trăit atîția ani....Ca să-ți faci o idee despre locuințele noi din satele județului Satu-Mare nu e nevoie să mergi intr-un sat anume, ci poți alege, la întimplare, pe oricare. Pentru că, și pe aceste meleaguri, ca peste tot în țara noastră, s-au construit multe, foarte multe case țărănești ; aici, pe locul fostelor locuințe cu acoperiș de paie și stuf, au apărut in anii socialismului mii și mii de case noi și trainice — în total circa 33 000 — în care locuiesc în prezent a- proape jumătate din

familiile sătești ale județului. Consultind sintezele direcției județene de statistică, am remarcat un fapt' semnificativ : cele mai multe case noi s-au înălțat în ultimii 10— 12 ani — odată cu dezvoltarea și înflorirea economică a cooperativelor agricole de producție și. strîns legat de aceasta, odată cu creșterea veniturilor țărănimii rezultate din munca în cooperativă. Exemplul lui Fe- lician Pașcu, un foarte harnic țăran cooperator din Căuaș, care și-a construit după primii ani de muncă în cooperativă o casă nouă și care s-a decis ca numai după alți 6 ani să-și facă o alta „și mai și" (pentru câ încasase din munca in cooperativă circa 47 000 lei anual) vorbește de la sine despre prefacerile radicale din viața de azi a săteanului român. Și acesta este un exemplu ce poate fi multiplicat la scara întregului județ, de fapt a întregit populații sătești din tara noastră, azi.Firește, preferința pentru case noi a țărănimii cooperatiste sătmărene a beneficiat și de un generos sprijin— din partea statului, a organelor locale de partid, a C.A.P.-urilor— sprijin concretizat în : baze proprii comunale de fabricare a

cărămizilor și a altor materiale de construcții ; cantități mari de materiale oferite la vînzare prin cooperația de consum ; brigăzi de constructori cooperatori ; proiecte de case trainice, frumoase, confortabile și economicoase etc.— Județul nostru — ne spunea Paul Gașpar, inginer principal la secția de sistematizare a consiliului popular județean — se situează, poate, printre primele din țară în ce privește rețeaua de case cu etaj la sate, toate prevăzute cu instalații de apă și baie, cu toate utilitățile moderne, urbane. — mărturii ale aplicării consecvente a Legii sistematizării. _ Dacă mai amintim că în comune — cum sînt Livada, Ardud (care vor deveni orașe în viitorul cincinal), Turț, Bixad, Halmeu și multe altele — există încă aproape 600 de apartamente în blocuri construite din fondurile de stat, este mai ușor de înțeles imaginea actuală a comunelor sătmărene, în care pe zi ce trece prinde contururi concrete una din prevederile de referință din Programul partidului : apropierea treptată a vieții satului de cea a orașului.
Octav GRUMEZA corespondentul „Scinteii"
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întreprinderea de mașini electrice din Capitală. în imagine: secția montaj II, al cărei colectiv este fruntaș în întrecere Foto : E. Dichiseanu
Vom deschide,, nu peste mult timp, o nouă pagină în istoria construcției rodnice a orînduirii socialiste. Vom păși, nu peste mult timp, intr-un nou cincinal, sugestiv și realist denumit cincinalul revoluției tehnico- științifice. Multe și importante preocupări și proiecte — în plan economic, social, științific, cultural — izvo- rîte din necesitățile șocial-politice și economice ale țării, gîndite și elaborate de mințile cele mai luminate ale națiunii, în consultare cu întregul popor, adoptate de cel mai înalț forum al comuniștilor, Congresul al XI-lea al P.C.R., își vor începe riguroasa și gospodărească transpunere în viață, între aceste preocupări și acțiuni prioritare aș situa — ca unul care mă ocup de problemele protecției mediului înconjurător — ocrotirea naturii patriei noastre, obiectiv deopotrivă economic-social, dar și spiritual-afectiv, pentru că ocrotind natura ne ocrotim pe noi înșine, lăsăm o natură înfloritoare generațiilor viitoare, urmașilor noștri.Țara noastră are, pe un teritoriu restrins, forme de relief și formațiuni geologice deosebit de variate, alcătuind, împreună cu flora și fauna, un cadru natural care, in cea mai mare parte, și-a păstrat intacte caracteristicile biologice, neafectate de aspectele degradante ale poluării. Cadrul natural înfloritor constituie cu adevărat una din marile bogății ale țării, atit prin valoarea resurselor naturale, cit și prin potențialul turistic, incă foarte puțin valorificat. El trebuie păstrat, protejat ca atare. Este un motiv temeinic pentru măsuri și acțiuni ener

gice, gospodărești în această direcție. Pentru exemplificare, să ne oprim la un singur element : pădurea.Pădurile reprezintă unul din cele mai vaste. și complete sisteme naturale ecologice, exercitînd influente importante asupra întregii biosfere, îndeosebi prin putertea lor de foto- sinteză, prin acțiunea lor asupra apelor și asupra protecției solului contra eroziunii. în același timp, pădurile

pun mari eforturi vizînd replantarea suprafețelor defrișate în trecut și refacerea fondului silvic în suprafețele unde se fac exploatări anuale. Se acordă o atenție sporită conservării mediului natural forestier în zonele preorășenești, balneoclimaterice, de interes' turistic, în lungul șoselelor naționale și a cursurilor de ape. Astăzi pădurile ocupă în România 27 la sută din teritoriu. Prin măsurile luate de Ministerul Economiei Fores

marele număr de state rămase în urmă pe planul progresului economic. Peste jumătate din populația globului nu obține un venit mediu anual mai mare de 200 dolari pe locuitor. Circa 900 milioane de oameni trăiesc într-o „sărăcie absolută**, cu venituri mai mici de 75 dolari pe an. Pe întinse regiuni ale planetei, foametea și epidemiile fac ravagii. Pe de altă parte, minoritatea țărilor avansate este confruntată cu probleme care decurg dîntr-un consum excesiv și irațional și din epuizarea treptată a resurselor proprii. Atîta vreme cit va dăinui această situație, cerul va continua să poarte norii amenințători ai războiului și conflictelor. Instaurarea unei noi ordini economice internaționale vizează, în esență, tocmai lichidarea decalajelor nefaste între cele două categorii de state. Există premise favorabile pentru realizarea acestui deziderat. Destinderea și colaborarea internațională cîștigă tot mai mult teren. Popoarele care pășesc pe calea dezvoltării independente și suverane își afirmă tot mai mult dreptul de a-și hotărî singure soarta, de a-și valorifica resursele în folosul propriei dezvoltări. Țările, mari sau mici, pot și trebuie să-și aducă contribuția la rezolvarea marilor probleme ale omenirii.România se numără printre țările care își fac tot mai puternic auzit glasul în concertul națiunilor lumii. Apreciem în mod deosebit inițiativele și acțiunile întreprinse de România, personal de președintele Nicolae Ceaușescu, în scopul făuririi unei noi

ordini economice internaționale. Am în vedere, bunăoară, importantele documente difuzate nu de mult la O.N.U., în care se exprimă poziția României în problemele înfăptuirii unei noi ordini economice și care cuprind un șir de propuneri practice, deosebit de valoroase.în același timp, nu ignorăm faptul că lupta pentru făurirea unei noi ordini economice se află abia la început. De aceea, cred că trebuie să contribuim la adîncirea unui proces de conștientizare a necesității unei noi ordini economice. în primul rînd, conducătorii țărilor în curs de dezvoltare trebuie să înțeleagă mai profund care sînt bazele unei politici consecvente de edificare a unei economii naționale puternice, de sine stătătoare. Totodată,- țările dezvoltate trebuie să-și dea și ele seama că perpetuarea actualelor stări de lucruri In structura comerțului mondial le va pune în situația de a nu mai avea cui să-și vîndă producția, dată fiind deteriorarea continuă a puterii de cumpărare a țărilor rămase Tocmai de aceea, în cadrul internaționale — îndeosebi nizația Națiunilor Unite și mele sale specializate — va milităm cu mai multă fermitate pentru lichidarea barierelor și discriminărilor din comerțul mondial, pentru schimburi economice echitabile, juste, reciproc avantajoase între toate statele.Despre dezvoltare se spune că este „noul nume al păcii". Nu mai puțin adevărat este că un „nou nume al păcii" este și dezarmarea. în lume continuă să se cheltuiască sume enor-. me pentru fabricarea și perfecționarea de bombe termonucleare și alte armamente din cele mai sofisticate. De aceea, este un imperativ al vieții internaționale — și acest lucru s-a spus clar în cursul dezbaterilor sesiunii — ca fondurile absorbite de cursa înarmărilor să fie reorientate treptat în scopuri constructive — a- ceasta avînd o mare, importantă atit

în urmă, forurilor la Orga- organis- trebui să

(Continuare in pag. a IV-a)ÎN ZIARUL DE AZI ;
Rubricile noastre : FAPTUL DIVERS ; DIN INSTANȚĂ 
ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE: SPORT; DE LA CORES

PONDENȚA NOȘTRI; DE PRETUTINDENI

PĂDURILE NOASTRE
însemnări de prof. Virgil IANOVIC!

protejează fauna și flora sălbatică, atenuează poluarea aerului și ameliorează condițiile microclimătice, contribuie la înfrumusețarea peisajului < și oferă importante zone de odihnă și de agrement. Mari suprafețe de păduri din imediata vecinătate a unor industrii care emit în atmosferă gaze și pulberi se pot degrada sub acțiunea acestor poluanți, fenomen valabil și pentru culturile agricole din zona respectivă, dăunător și sănătății oamenilor.Desigur, economia țării trebuie să se dezvolte, dar această dezvoltare, conform cu prevederile Legii protecției mediului înconjurător — adoptată de forurile noastre legislative — trebuie să se facă cu utilizarea celor mai perfecționate tehnologii, cit mai puțin poluante, pentru a asigura menținerea echilibrului ecologic. Este notabil faptul că pentru refacerea fondului silvic al țării noastre se de

tiere și Materialelor de Construcții, pentru reimpădurireâ suprafețelor defrișate în trecut, s-a ajuns la un bilanț pozitiv in favoarea creșterilor față de tăieri anuale. în prezent, 22 la sută din suprafața împădurită a țării îndeplinește funcții de protecție a rețelei hidrologice, a solului sau este ocupată de păduri de agrement, iar obiectivele ocrotite, sub formă de parcuri naționale, rezervații naturale sau monumente ale naturii, ocupă o suprafață de aproape 100 000 hectare (printre cele mai importante fiind parcul național Retezat și Delta Dunării). Sînt ocrotite prin lege, ca monumente ale naturii, unele specii de animale și de plante, precum și arbori seculari, majoritatea acestora re- prezentînd biotopuri din zona de munte, situate în spații greu accesibile și dificil de valorificat prin alte folosințe economice.începem, așadar, cincinalul revolu

ției tehnico-științifice prevăzînd și preconizînd o amplă ofensivă in aceste planuri. Mi se pare firesc deci să gindim gospodărește și cu sentimentul profund patriotic al dragostei și grijii pentru natura patriei, măsuri în vederea protejării și ameliorării cadrului biologic natural din țara noastră. Bunăoară, înființarea de noi zone ocrotite, îndeosebi parcuri naționale și rezervații peisagistice, în diferite masive muntoase din munții Apuseni, Căli- mani, Ceahlău, Piatra Craiului, Pietrosul, Rodna, Vrancea, Cozia, versantul sting al lacului de acumulare Porțile de Fier, precum și în unele zone de deal și de cîmpie care reprezintă e- cosisteme specifice, unde cadrul natural, frumusețea peisajului, bogăția elementelor de floră și faună justifică astfel de măsuri.Dar, să nu uităm, că problemele de protecție a mediului înconjurător, de protecție a faunei și florei, a monumentelor naturii sînt, în același timp, ale fiecărui cetățean și ale tuturor oamenilor împreună. In drumețiile noastre, în munca noastră SA ADMIRAM NATURA, DAR SA O ȘI OCROTIM, SA O FERIM DE POLUARE. Păstrînd cu cit mai multă grijă frumusețile pe care ni le oferă cu generozitate natura și corectînd situațiile necorespunzătoare rămase din trecut vom contribui și noi la conservarea unui cadru de viață pe care natura l-a realizat în sute, mii, milioane de ani. Generația noastră are resurse, mijloace tehnologice și posibilități de creație necesare realizării a- cestui deziderat uman, patriotic, internaționalist, prin care va binemerita recunoștința generațiilor viitoare.

„Rulmenți de Birlad" 
în 68 de țăriPrin diversificarea producției și asigurarea competitivității produselor pe piața externă, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea de rulmenți din municipiul Birlad a reușit ca, în perioada celor 11 luni din acest an, să obțină substanțiale depășiri în contul planului de export. Astfel, producția de rulmenți pentru export a fost depășită cu 26 la sută. De 1 elevat faptul că în perioada 1971—1975, volumul exportului a crescut de cîteva ori, în prezent produsele întreprinderii bîrlădene fiind cunoscute și apreciate în 68 de țări. (Lăluci Crăciun).

Economii: 15 000 m c 
material lemnosîntreprinderile industriale din Mehedinți au economisit mai mult de 15 000 mc material lemnos, îndeplinindu-și cu peste o lună mai devreme prevederile din angajamentele anuale la a- cest capitol. Cele mai bune rezultate în domeniul reducerii consumurilor le-au obținut muncitorii combinatului de prelucrare a lemnului, combinatului de celuloză' și hîrtie, șantierului naval și întreprinderii de vagoane din Drobeta Turnu-Severin. Din cantitatea de material lemnos economisită la combinatul de prelucrare a lemnului, de exemplu, se pot confecționa aproape 80 garnituri de mobilă tip „Drobeta". (Agerpres).
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FAPTUL!
DIVERS
Punguța . 
cu surprize

La o expoziție de artă culi
nară, la sectorul dulciuri, ser
veau Fănica fi Petrina, două 
fete harnice din cadrul Comple
xului de alimentație publică al 
O.J.T. Vaslui. Dar, in graba lor, 
cele două fete harnice au intro
dus, in punga oferită unui cumpă
rător, odată cu prăjiturile soli
citate, și suma de... 3 000 de lei. 
La încheierea programului, fe
tele au fost nevoite să depună 
la casierie suma respectivă din 
buzunarele proprii, după ce cău- 
taseră banii peste tot, necăjite 
foc. A doua zi insă a so
sit punguța cu... mulți bani. O 
adusese cumpărătorul din ajun, 
inginerul Ion Greceanu, șeful 
șantierului I.L.H.S. „Moldova" 
(întreprinderea de lucrări hi
drotehnice speciale) din Vaslui.

Mieii 
DobrogeiAlături de ghiocei, mieii au fost socotiți dintotdeauna vestitori ai primăverii. Sute și sute de miei și-au făcut apariția în saivanele a numeroase unități agricole din județul Constanța (fermele întreprinderilor agricole de stat Pietreni, Peștera și Kogălniceanu, precum și ale cooperativelor agricole Lumina, Valu lui Traian și altele). Specialiștii apreciază că „producția" anului viitor va număra, pînă la sfirșitul acestei luni, vreo 20 000 de miei, a căror „precocitate" se va exprima într-un spor de creștere în greutate, cu 25—30 la sută. Vorba urărilor de Anul nou : Semne bune anul are.
La o inter
secție»

La o intersecție din Satu- 
Mare, un trecător s-a pomenit, 
netam-nesam, trintit la pămirit 
de biciclistul Gheorghe Covaci, 
de la cooperativa „Metalo-lemn“ 
din localitate. Sosit la fața lo
cului, agentul de circulație l-a 
întrebat scurt pe biciclist :

— Și cit zici că ai băut ?
— Doar „una mică".
Dar analiza singelui a do

vedit că avea o alcoolemie 
de 2,50 la mie ! Deși era di
mineața, devreme. Și,. culmea : 
biciclistul, meșteșugar la cooperativa amintită, mergea la lucru.

— Mi-era frig y- a încercat el , să-fi motiveze matinala mah
mureală. Am vrut să mă mai 
încălzesc...

După o vină- 
toare

Înainte de terminarea pro
gramului de lucru, inginerul-șef 
al întreprinderii de reparații 
Brăila, Gheorghiță Constantin, 
și maiștrii Jean Preoteasa și A- 
lexandru Popescu și-au luat la 
spinare puștile de vinătoare, 
i-au spus șoferului Oprea Bă- 
dulescu să urce la volan și, toți 
patru, au pornit, cu autoatelie
rul întreprinderii după ure- 
cheați. Nu e locul aici să stă
ruim nici asupra faptului că au 
plecat in timpul serviciului, nici 
că au folosit abuziv mașina și 
benzina statului. După cum nu 
interesează nici dacă și-au um
plut sau nu tolbele. Consemnăm 
doar urmarea tragică a acestei 
intimplări. La înapoierea de la 
vinătoare, maistrul Jean Preo
teasa a urcat in mașină cu arma 
încărcată. Au fost suficiente o 
clipă de neatenție și o mișcare 
greșită pentru ca pușca să ia 
foc și șoferul să fie accidentat 
mortal.

I
I
I

Sub buldozer I
Buldozeristul Baga Arpad lu

cra la amenajări funciare pe i 
dealurile din apropierea cornu- I 
nei Micfalău, judelui Covasna. * 
Deodată, la o manevră greșită, s 
buldozerul s-a răsturnat. Buldo- l 
zeristul a fost surprins sub el, I 
dar, ca prin minune, a scăpat t 
cu viață. Abia după două ore a | 
fost observat. Cu ajutorul a 
două tractoare și a unui alt bul
dozer, oamenii au reușit să-l > 
scoată afară, după care a fost 
internat imediat la spital. La I 
ora actuală e in afara oricărui . 
pericol.

Iuțeala i
, ’ . M Ide mina...Trebăluind printre sticle și I pahare, cu o iuțeală de mină . pentru care l-ar fi invidiat și un prestidigitator de profesie, | Ion Davidescu, de la bufetul complexului comercial din Chi- I tila, sectorul 8, București, executase o nouă comandă de „100 I țuică", pe care o măsurase cu... >ochiul. Numai că a fost și el luat „la ochi" de un client, care | a constatat că din comanda de „100 țuică" erau numai... 80. Un i alt „client" a cerut o sticlă de bere.— 5 lei ! — precizează barmanul.— De ce 5. și nu cit scrie, adică 3,50 lei 7— Cum de ce 7 De-aia, ca să te miri tu...Dar cel care s-a „mirat" a fost însuși I.D.. aflînd că și ..clientul" cu țuica și „clientul" cu berea sînt de la circa 18 miliție. Ce-a urmat 7 I-a... urmat !Rubricâ redactata de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților„Scînteii" _ J

Răspunderi și preocupări cotidiene 
ale comitetului comunul de parti

După cum este cunoscut, cu relativ puțin timp în urmă s-a încheiat în întreaga țară (practic, în cursul lunii septembrie) ampla acțiune de aplicare în viață a Hotăririi plenarei C.C. al P.C.R. din iulie a.c. cu privire la îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate. Examinînd atent situația din județul Arad, putem spune cu deplin temei că s-au creat condițiile pentru creșterea rolului conducător politic al organizațiilor de partid de la sate, pentru concentrarea unitară a eforturilor tuturor comuniștilor care activează în mediul rural spre rezolvarea problemelor producției a- gricole, bunei gospodăriri și dezvoltării economico-sociale a satelor. Pe teren, în activitatea practică consemnăm creșterea puterii lor de mobilizare, pentru a pune în valoare întreaga capacitate de muncă, toată priceperea rțărănimii, a specialiștilor, a celorlalți localnici, potențialul tehnic de care dispune agricultura județului — prin organizarea superioară a producției și a muncii.Un prim și concludent examen al creșterii considerabile a capacității de acțiune a organizațiilor de partid din satele județului l-a oferit campania agricolă din această toamnă. Menționăm in această ordine de idei că, datorită măsurilor judicioase întreprinse de către comitetele comunale de partid pentru întărirea disciplinei, participarea la muncă a întregii suflări a satelor, conjugarea eforturilor cooperatorilor cu ale mecanizatorilor, recoltarea la principalele produse s-a putut încheia la 25 octombrie. Organizațiile de partid de la C.A.P. Peregul Mare, Sîntana, Mișca, ca să citez doar cîteva exemple — în lumina hotărîrii Comitetului Politic Executiv — au urmărit atent, prin comandamentele anume constituite, îndeplinirea programelor pe culturi, a orarelor de lucru stabilite prin decizii ale consiliilor populare, precum și a sarcinilor zilnice obligatorii pentru toate formațiile de muncă. La Sintea Mare, Pădureni, Chișineu Criș etc. s-a evidențiat prezența în organizațiile de bază a membrilor de partid proveniți de la secțiile de mecanizare care au adus o reală contribuție la soluționarea mai competentă a problemelor privitoare la bunul mers al lucrărilor a- gricole, calitatea acestora, folosirea mai judicioasă a tractoarelor și mașinilor agricole, participarea la lucru și respectarea programului de muncă din fiecare unitate agricolă etc.De o mare însemnătate au fost de asemenea acțiunile organizatorice și politico-educative desfășurate de unele comitete comuriale pentru cunoașterea și respectarea cu strictețe

de către toți locuitorii satelor a legilor și hotăririlor de partid cu privire la executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole. în aceeași ordine de idei, amintim acțiunile ferme întreprinse de multe din comitetele comunale pentru organizarea producției și a muncii pe bază de echipe — fie mixte, formate din mecanizatori și cooperatori, fie alcătuite

In lungime de circa 80 kilometri, menite să asigure apărarea de inundații a unei suprafețe de 15 000 hectare teren agricol și a localităților situate în zona inundabilă a Mureșului. Ele au în atenție în momentul de față și dezbaterea programului de dezvoltare economico-socială a localităților și a schițelor de sistematizare a acestora.

numai din cooperatori — care lucrează în acord global. Din păcate, asemenea măsuri nu au fost luate în toate comunele, iar în altele nu s-a asigurat ca formațiile de lucru create în timpul recoltării să fie permanentizate. Tocmai în aceste comune arăturile de toamnă s-au încheiat cu întîrziere. Datorită unor lipsuri în organizarea muncii, planul de în- silozări al cooperativelor agricole nu se desfășoară în ritmul stabilit prin grafice.Am vrea să relevăm în rîndurile de față și un alt aspect — esențial — al activității din ultimele luni a organizațiilor de partid din satele județului. îmbunătățirea structurii lor organizatorice a condus ,— așa cum a indicat hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. — la crearea unor organizații puternice. Membrii de partid din satele județului, concentrați în 635 organizații mari față de cele 888 existente anterior, concep în tot mai mare măsură o activitate strîns legată de realizarea obiectivelor concrete ce revin agriculturii în prezent cît și în anii viitori. In centrul preocupărilor se află transpunerea în viață a hotăririlor adoptate în ședințele comitetelor comunale cu activul și in adunările generale consacrate aplicării sarcinilor cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din iulie. Amintim, între altele, acțiunile întreprinse în cadrul consiliului intercooperatist Tîrnova pentru prevenirea și combaterea e- roziunii solului printr-o largă participare a locuitorilor de la sate, în multe localități s-a trecut la constituirea unor formații specializate de cooperatori și mecanizatori, care vor acționa pentru reducerea acidității solului, prin administrarea de amendamente pe o suprafață de 1 186 hectare. Comitetele de partid din comunele de pe valea Mureșului mobilizează locuitorii satelor la acțiunile de construire a unqr diguri

Relevînd asemenea acțiuni — ca și altele care ar mai putea fi menționate — subliniem implicit și creșterea răspunderii comuniștilor față de rezolvarea sarcinilor concrete privind buna organizare a producției și a muncii în agricultură, buna gospodărire și dezvoltare economico-socială a satelor. Aceasta este o urmare firească a îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid. în multe comune. s-a asigurat o mai judicioasă repartizare a sarcinilor pe fiecare organizație din subordinea comitetelor comunale de partid, pe fiecare membru de partid, s-a întărit controlul asupra modului în care se îndeplinesc și hotărîrile adunărilor generale de partid. Tot mai pregnant se evidențiază și spiritul combativ. Bunăoară, în adunările generale care au avut loc în organizațiile de partid de la C.A.P. Pecica, Șiria, Vinga ș.a., s-a luat poziție fermă împotriva unor neajunsuri în buna desfășurare a lucrărilor agricole din această toamnă, a manifestărilor de indisciplină și a absenței de la muncă a unor cetățeni. La Iratoșu, Sînmartin, Comlăuș, Dezna, Curtici, Chișineu driș organizațiile de partid au pus în discuție atitudinea unor cadre didactice care nu au înțeles pe deplin necesitatea integrării lor în viața economică și socială a localităților respective. Asemenea dezbateri vor determina, desigur, înțelegerea mai profundă a rolului important al învățătorilor și profesorilor nu numai în viața școlii, ci și în a satelor.Acțiunile la care ne-am referit marchează, bineînțeles, doar primii pași spre perfecționarea muncii de partid pe toate tărîmurile vieții rurale, a modului de a gîndi și acționa al comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din agricultură, spre întărirea spiritului revoluționar în înfăptuirea politicii partidului. în lunile care urmează, sătenii vor executa importante lucrări de pre

gătire a viitoarei recolte. Dar !n a- ceastă perioadă organizațiile de partid vor dispune practic de mâi mult timp pentru a concepe noi acțiuni organizatorice și politico-educative consacrate ridicării organizării producției și a muncii în agricultură la nivelul exigențelor actuale ale partidului.Indicațiile și orientările principiale trasate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din iulie vor sta la baza acțiunilor întreprinse în continuare pentru îmbunătățirea radicală a întregii activități în vederea îndeplinirii marilor sarcini ce revin agriculturii din județ în viitorul cincinal.
Liviu DERBANsecretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

ALBA: Realizări ale cooperației de consumîn ultimul timp, cooperația de consum din județul Alba a construit și modernizat un mare număr de unități comerciale. In prezent, cooperația de consum din acest județ dispune de peste 900 de magazine și unități de alimentație publică, în multe dintre acestea practicîndu-se forme moderne de vînzare: autoservirea, expunerea deschisă a mărfurilor, accesul liber la raft. O mare afluență de cumpărători cunosc marile magazine u- niversale din Sebeș, Roșia Montană, Bistra și Valea Lungă, precum ți magazinele organiza

te la parterul unor blocuri din orașele Sebeș, Aiud și altele.Concomitent, pe traseele turistice și în zonele de agrement ale județului Alba, cooperația de consum a construit numeroase unități de alimentație publică și turistice, printre care și hanul „Șurianul" — din fotografie — situat pe drumul internațional 7, la km 348. între Sebeș și Deva, lingă Șibot. Unitatea dispune de un restaurant care servește o gamă diversă de preparate culinare. Cazarea se face în căsuțe prevăzute cu grupuri sanitare proprii și încălzire centrală.
CÎND MEDICII NU MAI FUMEAZĂ...

Articolul „...Dar doctorii de ce fumează 7“ („Scînteia" nr. 10 344 din 22 noiembrie a.c.) a stîrnit un viu interes în rîndurile celor cărora li se a- dresa, ca și ale altor categorii de cititori ai ziarului. Poșta ne aduce zilnic numeroase scrisori în care sînt exprimate opinii diverse în legătură cu obiceiul fumatului (unii îi spun viciu, alții plagă, iar nu puțini, și mai vehemenți, îl numesc flagel). Am pus deoparte răspunsurile medicilor și la ele ne vom referi în cele ce urmează.Ne-au scris medici pe care-i preocupă din punct de vedere științific fumatul, autori ai unor cercetări și studii în acest domeniu, „„.fumatul nu produce numai boli și suferințe într-un viitor apropiat sau depărtat, probabil sau posibil — ne scrie dr. S. Diamant Petrescu. Fumatul pro-

te dramele bolnavilor cu diferite forme de cancer, nu-mi pot imagina că apelul adresat medicilor fumători ar putea rămîne fără ecou. Este fără îndoială că anunțul preconizat în articolul publicat („In această instituție sanitară nimeni din personalul medical nu fumează") poate să devină realitate. Sigur, nu fără dificultăți și numai după o perioadă de pregătire. Mă gîndesc la o primă măsură, de ordin administrativ, prin care, în completarea actualului regulament de organizare și funcționare a spitalelor, să se interzică fumatul pentru întregul personal, ca și pentru bolnavi, în cabinete de consultații, săli de așteptare, dependințe. E total inadmisibilă situația actuală cînd se mai întîmplă să vedem medici sau alte categorii de perso-

„DANUBIUS" - 
GALAȚI 1975In. județul Galați, luna de- Ci’inbrie este ' consacrată desfășurării unui bogat program de manifestări politice, științifice și cultural-educative : „Dariu- bius". Aflată la a șasea ediție, această manifestare a fost deschisă la Galați, prin expunerea „Dezvoltarea economică a județului Galați în perspectiva istoricelor documente adoptate de Congresul al XI-lea al partidului". In aceeași zi, a avut loc un concert simfonic (în program: Enescu, Mozart, Mendelsohn Bartoldi. arii din opere), iar în zilele următoare a fost vernisată expoziția „Reprezentanți gălățeni în știința și cultura națională", precum și o expoziție de artă populară și o alta — omagială — dedicată pictorului Ion An- dreescu. De reținut, de asemenea, dezbaterea intitulată „Siderurgia gălățeană în perspectiva trasată de Congresul al XI- lea al partidului", sesiunea de comunicări și referate privind dezvoltarea în viitorul cincinal a județului Galați, precum și4 alte importante acțiuni desfășurate la școala interjudețeană de partid, la cabinetul județean de științe sociale. (Dan Plăcșu).

„TEZAUR PRAHOVEAN"La Ploiești, în alte centre urbane și localități rurale din județ se desfășoară tradițional lele manifestări culturdl-artis- tice și științifice intitulate „Tezaur prahovean". Actuala edi4- ție, avind drept moto : „La confluența cincinalelor", cuprinde prelegeri, simpozioane, mese rotunde, dezbateri pe teme de etică, de tehnică și știință, spectacole muzicale, teatrale,

coregrafice, cinematografice, expoziții de artă folclorică, de pictură, de sculptură, grafică și afiș etc. Participă mii de artiști amatori, precum și oameni de știință și cultură, specialiști din uzine, muzeiști din județ, oaspeți dih întreaga țară. (Constantin Căpraru).
„ANDREI ȘAGUNA"Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de existență, Liceului nr. 1
CARNET
CULTURALdin Brașov, prestigios lăcaș de cultură, care în decursul existenței sale a adus o importantă contribuție la îmbogățirea patrimoniului spiritual al poporului român, la dezvoltarea conștiinței naționale, i s-a reatribuit numele lui Anderi Șaguna, înflă- căratul patriot pentru eliberarea națională a românilor din Transilvania, care, alături de alți cărturari revoluționari ca Gheorghe Barițiu, loan Popazu. Iacob Mureșan a pus temelia acestui însemnat monument al culturii și științei românești. (Nicolae Mocanu).
„TARA MINUNATĂ 

A MUZICII"Sub acest generic, Filarmonica de stat din Satu-Mare a organizat o nouă serie de stagiuni muzicale (concerte-lecții) pentru școlarii din orașele Satu-Mare, Tășnad, Cărei, precum și din Baia Mare. Programele lunare

•sînt elaborate și în funcție de propunerile formulate de „beneficiarii" concertelor cu prilejul dezbaterilor ce se organizează după audiții. Orchestra, soliștii instrumentali și vocali au prezentat pînăf in prezent „Profiluri j muzicale" ale unor compozitori români din diferite generații — Paul Constantinescu, Constantin Dimitrescu, C. Arvinte, Filaret Barbu, urmînd să prezinte medalioanele literar-muzicale „George Enescu", ,,Mozart", „Opera italiană", „Valsul nemuritor" etc. (Octav Grumeza).
„BRIGADA 

ARE CUVÎNTUL"Sub acest generic, municipiul Timișoara a găzduit recent una din fazele finale ale concursului brigăzilor artistice de agitație din unitățile de comerț, cooperație și turism. Cele 15 colective de artiști amatori din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, au adus pe scenă crimpeie din munca și preocupările lucrătorilor din acest sector pentru buna aprovizionare și servire a populației, neuitînd să veștejească, prin mijlocirea satirei și umorului, neajunsurile care mai dăinuie în unele unități comerciale și turistice. (Cezar Ioana).
CORUL PROFESORILORRecent, la Casa de cultură a sindicatelor din Sfîntu-Gheor- ghe a avut loc un concert susținut de corul de cameră al profesorilor de muzică din oraș. în fața unui numeros public, sub bagheta dirijorului Szilagyi Zsolt, au fost prezentate cu succes opere de Castaldi, Orlando di Lasso, Marenzio, Palestrina, Leo Hassner și Viadana. (To- mori Geza).

Un exemplu bun, încurajator
Ancheta „Scînteii" a avut darul de a viza, ca pe un călcîi al lui 

Ahile, una dintre cele mai vulnerabile probleme ale luptei pe care 
societatea o duce împotriva răului ce-i vine de la fumat : absența 
suportului moral in pledoaria antitutun pe care medicii o fac în timp 
ce sorb cu voluptate fumul de țigară. De aceea, am discutat cu mai 
mulți colegi despre cele trei întrebări adresate medicilor în finalul 
anchetei. Și ne-am propus să dăm un răspuns foarte decis. Și anume, 
să constituim ad-hoc un fel de asociație a medicilor care au hotărit să 
abandoneze fumatul. Sintem hotăriți să acționăm pe toate căile pentru 
eradicarea fumatului, în primul rînd prin exemplul personal al oame
nilor in alb. Socotim că, într-un anume fel, gestul acesta decisiv și 
ferm al medicului care a abandonat fumatul poate acționa cu mai 
multă convingere asupra fumătorilor decît sfatul unui nefumător. Prin 
acțiunea noastră sperăm să reușim ca anunțul „Aici nimeni din per
sonalul medical nu fumează" să figureze la loc de cinste pe frontispiciul 
cit mai multor edificii ale sănătății din Satu-Mare.

Dr. Dumitru BABIC1 directorul Direcției sanitare a județului Satu-Mare

Ca să nu-i zicem 
speculativă...

— L-am transportat de la București la Recea pe gratis !— Da, dar și eu, la Recea, i-am dat tot ce i-a poftit inima. Și carne. Și păsări. Și cartofi. Tot pe gratis 1— Pe traseu am oprit,ori de cite ori a vrut, unde a vrut, și am stat cît a vrut el !...Tribunalul Capitalei, secția a IV-a civilă. In fața instanței, doi foști prieteni : T. G. și Gh. A. Primul — reclamant ; al doilea — pîrît.Pentru că. de curînd, s-au certat, cei doi (T. Gh. — proprietar al unui autoturism, Gh. A. — proprietar al unei gospodării în localitatea Recea, la citeva sute de km de Capitală) invocă, rînd pe rind, beneficiile trase de celălalt de pe urma... proprietății sale.— Să-mi plătească cei 1 048 km făcuți cu drumurile lui de colo-colo I— Dacă e pe plată, el ar trebui să-mi plătească mie. Și carnea. Și păsările. Și cartofii...— Să-mi plătească staționările.— Să-mi plătească, atunci, cazarea' pe care i-am oferit-o.Firește, acțiunea a fost respinsă. în cazuri atît de străvezii însă, intenția vădit „lucrativă" (ca să nu-i zicem... specula- k ............ ...... ....................................................................

tivă 1) a unor posesori de autoturisme n-ar trebui oare „taxată" potrivit prevederilor legii 7
„Plusurile*' în 

balanța justiției
10 kg orez, 10 kg rahat. 10 litri ulei...La un control prin sondaj efectuat.în gestiunea lui Florea Petcu — fost administrator și gestionar la Școala profesională de construcții — Giurgiu — s-au găsit importante cantități de bunuri... în plus, peste cele înscrise în evidențe.„Bine că nu sînt minusuri" — ar fi zis F. P„ afișînd o expresie de mulțumire. Numai că organele de control nu s-au lăsat de loc impresionate de „poza" gestionarului. Și nici de lipsa... minusurilor 1 Au făcut o verificare de fond gestiunii lui F. P„ o- cazie cu care au fost scoase la iveală noi și noi... plusuri. Carne, piper, zahăr, untură, unt etc. O parte depozitate în magazia unității, o alta acasă la F. P.Totodată a fost elucidată și sursa plusurilor : după propria mărturisire a ex-ges- tionarului, nu o dată unele bunuri erau puse in consum fără a fi măsurate sau cintărite, aprecierea cantităților făcîndu-se... „din ochi". Evident, „din ochii" gestionarului care, după cum am văzut, cătau mai mult spre cămara lor decît spre cămara unității 1Hotărirea instanței : 6 luni închisoare.în balanța dreptății, asemenea plusuri își dezvăluie întotdeauna adevărata identitate : se dovedesc a fi... minusuri I

duce imediat, acut sau cronic, modificări patologice de conduită, de percepție, evidente chiar dacă cel care fumează nu le sesizează, nu este conștient de ele și de originea lor. Modificările morbide pe care le au aproape toți fumătorii sînt diferite, dar aproape toți prezintă stări de neliniște, de agitație, de anxietate. O altă manifestare patologică o constituie instabilitatea emotivă, iritabili- tatca crescută, la care se adaugă durerile de cap. Cercetările de igienă mintală explică aceasta prin diminuarea volumului mare de oxigen de care creierul are nevoie pentru a-și îndeplini normal funcțiunile...". Să alăturăm acestor incontestabile adevăruri pe cele ale omului de știință timișorean, prof. dr. Luca Stanciu, care ne scrie : „Am făcut investigații clinice și paraclinice asupra studenților fumători, înainte și după fumat, și am constatat că la tineri fumatul produce asupra aparatului cardiovascular și respirator alterațiuni și perturbări similare cu cele înregistrate la indivizi de 60—70 de ani. Imbă- trînirea respiratorie și vasculară pe care o determină fumatul este o realitate...".Dar ne afundăm din nou în demonstrații asupra nocivității fumatului și uităm că cei mai mulți dintre fumători susțin sus și tare că ei cunosc toate acestea, că le-au aflat de la medici, dar dacă medicii înșiși... Deci să ne întoarcem la problema pusă în discuție. Iată ce ne scrie, în legătură cu medicii fumători, dr. Eugen Marinca, medic primar, șef de secție la Institutul oncologic din Cluj-Napoca : „Muncind acolo unde întregul personal trăieș-

nai medical care intră în saloanele bolnavilor sau în blocul operator cu țigara în gură. Inadmisibilă din punct de vedere medical. Ce să mai vorbim de celelalte ?“.Citind acest răspuns al doctorului Eugen Marinca ne-am amintit că numai din lipsă de spațiu n-am consemnat în articolul nostru părerea aproape identică a tovarășei dr. Carmen Racoveanu. înfățișindu-ne același tablou al medicilor, asistenților și surorilor ce fumează pe holuri și chiar în saloane, domnia sa a evocat personalitatea ilustrului savant N. Gh. Lupu, care interzisese cu desăvîrșire fumatul în incinta clinicii. Dar asta-i de-acum alta problemă decît aceea pe care o discutăm. Noi nu la regulile elementare de exercitare a profesiei ne-am referit. Ne gîndim nu numai la sănătatea celor care au și ajuns să fie internați într-un spital, ci la sănătatea, la vigoarea fizică și intelectuală a tuturor cetățenilor țării care, cu oricît cinism sau neîncredere ar zîmbi fumătorii, este serios perturbată de viciul fumatului. De aceea ne-am gîndit nu la interzicerea fumatului în instituțiile sanitare' (nu credem că n-ar exista regulamente în acest sens), ci la exemplul medicului. La un exemplu în măsură să pună pe gînduri sutele de mii de fumători care-și pun cu îndîrjire speranța în aceea că fumatul s-ar putea să nu fie chiar atît de dăunător de vreme ce medicii înșiși fumează. înțelegeți 7 Fumează. Nu contează unde, ci doar că fumează. Dar să citim mai departe scrisorile, sosite la redacție :

„Ce efect are recomandarea pe care o facem bolnavilor de a renunța la fumat cind sfatul acesta îl dăm cu țigara în gură 7“ se întreabă dr. Dumitru Ghica, de la Spitalul județean Slobozia. El continuă : „Călătoresc curent cu trenul. Merg în compania unor colegi care, într Slobozia și București, aprind țigări de la țigară, spre mirarea multora dintre călătorii care le-au fost paci- enți și care au primit de la ei sfatul să renunțe la fumat. Să începem cu educația educatorilor și să ne convingem pe noi înșine și de pericolul fumatului, și de rolul nefast pe care îl are exemplul medicului fumător asupra a mii și mii de novici".Și iată, în aceeași ordine de idei, o altă înscriere la cuvînt ; ne relatează medicul principal de specialitatea pediatrie Nicolau I. Sebastian de la spitalul orășenesc Mizil, județul Prahova : „Fără seriozitate, și gravitate nu cred că se poate face o profilaxie eficace în privința fumatului pentru că intră în firea unora dintre oameni ca din ceea ce aud sau citesc să rețină doar părțile confortabile. Iar cînd e vorba de „micile vicii", ele au întotdeauna rădăcini adinei. De aceea, la fel de adinei trebuie să fie și mijloacele prin care acționăm împotriva lor. Preocuparea în rindul medicilor pentru abandonarea fumatului ar avea, desigur, un efect bun asupra fumătorilor și a virtualilor fumători... Cît despre exemplul personal, cred că am contribuit și pot contribui și în viitor la o astfel de campanie. Am fumat și am renunțat la fumat, renunțarea însăși fiind un exemplu. De altfel, exemplul convingător nu-1 pot oferi decît foștii fumători, aici virtuoșii re- petenți la școala „micilor vicii" fiind mai puțin convingători. Iată de ce, în 'speranța declanșării unei acțiuni permanente și de egală intensitate, mă consider disponibil și apt pentru ca alături de mulți oameni din țața noastră să ducem acțiunea aceasta spre un succes deplin. Un succes care ar însemna întărirea stării de sănătate a populației".Am păstrat mai Ia urmă un foarte interesant punct de vedere din scrisoarea profesorului doctor Luca Stanciu, de la Institutul de medicină din Timișoara : „Nu sînt și nu am fost vreodată fumător. Probabil mi-a lipsit un -reflex» în acest sens. «Reflexul» este, de fapt, spiritul de imitație, teribilismul și atitudinea nonconformistă ce caracterizează psihologia adolescentului. Pentru că de aici începe fumatul. Ajunsă, după ani și ani, în stadiul de toxicomanie, obișnuința fumatului devine organică și renunțarea extrem de dificilă uneori. Sînt de acord, deci, că medicii, în primul rînd, n-ar trebui să fumeze. Mi se par însă artificiale și lipsite de efect educativ măsurile spectaculoase de genul unei hotărîri a unui congres ori a unei plenare a medicilor pentru abandonarea fumatului. De asemenea, nu sînt de acord nici cu arborarea unor lozinci ca «In acest spital nici un cadru medical nu fumează». Exemplul personal al șefului de secție, al fiecărui cadru medical și mediu rămîne unica posibilitate de realizare a acestui deziderat. Apoi, cadrele didactice universitare să ducă o perseverentă muncă educativă în rindul studenților la medicină pentru renunțarea la acest toxic — unul din cele mai mari flageluri ale omenirii".Așteptăm în continuare punctele de vedere ale medicilor.
Mihai CARANFIL

Prestigiul se 
dobîndește prin 

muncă
— Merge bine nea Toma !— Da. Nu știu ce face, nu știu ce drege — că de dat nu dă pe brînci — da’ și luna asta ne-a luat. Am văzut chiar azi graficul lucrării : iar are un avans de cîteva zile...De Ia o vreme, deși „nu prea dădea pe brînci", meșterul Toma Lupașcu — fost șef de echipă la Institutul de meteorologie și hidrologie — București — își uimea tovarășii de muncă : mereu era pe primul loc în executarea lucrărilor pe care le avea de făcut. Numai că, într-una din zile, punînd față în față pontajul cu realizările concrete, de pe teren, unul dintre aceștia a con- • statat următoarele : realizările erau cu mult sub pontajul efectuat. Motiv pentru care a sesizat conducerea unității. Așa s-a constatat că surprinzătoarele lui „realizări" din ultima vreme erau de fapt... ctimpărate ! în schimbul unei sume de bani achitată lunar, tehnicianul Ion Crăciunescu, care îl controla, ii umfla substanțial planul lucrărilor executate 1Hotărîrea instanței : Ion Crăciunescu — 3 ani închisoare ; Toma Lupașcu — 1 an și 6 luni închisoare.Prestigiul în fața celorlalți nici nu se vinde, nici nu se cumpără — se dobîndește prin muncă !

DOSARELE ALCOOLULUI 
 — Recunosc faptele și regret că le-am să- vîrșit. Vă rog să rețineți însă că, în acel moment, eram sub influența alcoolului...Repetată asemeni unui laitmotiv, replica de mai sus am auzit-o recent în trei procese diferite, rostită de trei inculpați :într-un proces de lovire, insultă (și distrugere in dauna avutului obștesc) — rostită de V. Enciu ;într-un proces de huliganism — rostită de Gh. Gușe ;într-un proces de sustragere — rostită de C. Oancea.După ce a băut ce a băut prin mai multe localuri din Urziceni, primul dintre inculpați a avut chef să se distreze pe seama... ospătarului care îl servea. Deși singur la masă, V. E. i-a comandat acestuia trei halbe cu bere. Serviabil, ospătarul i le-a adus. Nu a apucat să se îndepărteze însă de la masă că V. E. i le-a aruncat, una după alta, în obraz. Așa, fără nici un temei 1 Apoi s-a apucat să distrugă unele bunuri din local.(V. Enciu a fost condamnat la 8 luni închisoare corecțională de Tribunalul județean Ilfov — decizia penală 1 325/75).Aflat la o masă de restaurant împreună cu trei prieteni, al doilea inculpat a ținut să mai dea și el „un rînd" — 6 sticle cu bere. Ceilalți au refuzat. Galantonul a ținut-o însă pe-a lui : „încă un rind" ! Motiv pentru care P. P„ unul dintre invitați, a părăsit localul. „Insultat", petrecărețul s-a dus după el, l-a readus la masă, l-a așezat cu forța pe scaun și l-a obligat să bea. Iar pentru că invitatul a continuat să refuze... i-a spart sticlele în cap 1

(Judecătoria Oltenița l-a condamnat pe Gh. Gușe la 8 luni închisoare).După ce a băut și ultimul leu din buzunar, al treilea dintre inculpați — care, tot din cauza beției, rămăsese de multă vreme fără serviciu — a avut chef să dea 'o raită prin vecini. Cine știe, poate pică jeeva... Că sete i-ar mai fi fost ! Cum prin vecini n-a găsit nimic, s-a dus ceva mai departe, pe șoseaua principală, unde a furat un curcan ’ care' s-a nimerit să iasă tocmai atunci din curtea unui gospodar. După care s-a dus Ia gară să facă rost și de niște porumb, că tot văzuse el mai devreme un tren tras la rampa de încărcare...Trei fapte antisociale, trei inculpați, trei sancțiuni. Din filele dosarelor lor de condamnare se desprinde însă un adevăr demn de reținut : toate s-au petrecut sub directa influență a alcoolului.
Din caietul 
grefierului

„Știu și regret că, In urma sfatului dat 
de mine inculpatului in timpul scandalului 
— „Dă-i, Costică, o palmă" — reclamantu’ a 
stat mai multe zile in spital, cu capu’ spart. 
Vă rog să rețineți insă că subsemnatul nu 
am știut că. pe moment, inculpata’ nu avea 
mâinile libere, ci ținea in ele un sifon".(Fragment dintr-o susținere de martor, dosar 425/75, Tribunalul municipiului București).

TItus ANDREI 
_________________________ >

t
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CU PRILEJUL PROCLAMĂRII

REPUBLICII POPULARE DEMOCRATICE LAOS

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Populare Democratice Laos, 

Președintele Comitetului Central al Frontului Patriotic Laoțian

Tovarășului KAISONE PHOMVIHAN
Secretar general al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Democratice LaosCu prilejul proclamării Republicii Populare Democratice Laos și al desemnării dv. în funcțiile de președinte al republicii și, respectiv, prim-mi- nistru al guvernului, vă transmit dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian și întregului popor laoțian, în numele Comitetului^ Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii'Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și cele mai călduroase urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de noi și mari succese pentru poporul laoțian prieten pe calea construirii unei noi societăți, în concordanță cu aspirațiile sale legitime.Proclamarea Republicii Populare Democratice Laos constituie încununarea victorioasă a luptei eroice și îndelungate duse de către poporul laoțian, sUb conducerea Partidului Popular Revoluționar și a Frontului Patriotic Laoțian, împotriva imperialismului și a ‘forțelor reacționare interne și demonstrează încă o dată că nu există astăzi în lume forțe în stare să îngenuncheze un popor hotărît să lupte pînă la capăt pentru apărarea dreptului său sfint de a-și decide în mod liber și suveran destinele.Republica Socialistă România, Partidul Comunist Român și poporul român au sprijinit cu hotărîre și consecvență lupta poporului laoțian prieten și salută cu bucurie proclamarea Republicii Populare Democratice Laos. Consider că proclamarea republicii, precum și celelalte hotărîri adoptate de Congresul național al reprezentanților poporului din Laos deschid largi perspective spre înfăptuirea năzuințelor naționale ale întregului popor laoțian de edificare a unei noi societăți bazate pe justiție și egalitate, a unui Laos pașnic, unificat, independent, democratic și prosper.îmi exprim convingerea- că în noile condiții relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democratică Laos, dintre Partidul Comunist Român și'Partidul Popular Revoluționar Laoțian, dintre popoarele român și laoțian se vor dezvolta și întări în toate domeniile de activitate, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

" . Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului KAISONE PHOMVIHAN
Prim-'ministru al Guvernului Republicii Populare Democratice Laos•Cu ocazia proclamării Republicii Populare Democratice Laos și a desemnării dumneavoastră în funcția de prim-ministru, vă rog să primiți, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai călduroase și sincere felicitări.Urindu-vă noi și mari succese în importanta dv. activitate viitoare, îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările și guvernele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare și diversificare, în folosul reciproc, al cauzei păcii, destinderii și cooperării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MARTTI MIETTUNEN

Primul ministru al Republicii Finlanda
Cu prilejul învestirii în funcția de prim-ministru al Republicii Finlanda, vă adresez, in numele guvernului român și al meu personal, călduroase felicitări.îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare româno- finlandeze se vor dezvolta în continuare, în interesul ambelor țări, al păcii și securității pe continentul nostru și în întreaga lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

NEAMȚ. Ieri, 1££ Piatră Neamț a intrat în funcțiune fabrica de produse lactate, cu o lună mai devreme față de prevederile planului.— Noua unitate — ne spunea tovarășul Ghițâ Mircea, directorul întreprinderii județene de industrializare a laptelui — este dotată cu utilaje moderne de înaltă tehnicitate. Odată cu intrarea în producție a acestei fabrici, s-au creat condiții de diversificare a produselor lactate.ILFOV. — Sub genericul „Ilfov — file de istorie" a început ieri în Capitală sesiunea de comunicări științifice a Muzeului județean Ilfov. Pe agenda reuniunii sînt înscrise peste 130 de comunicări prezentate de activiști de partid și de stat, muzeo-
n

în Ipostază contemporană, „iarna pe uliță" înseamnă, pentru satul românesc, și tabloul „alaiurilor" de cihîfili din toate generațiile, în- t’e nnînd către sălile de cinemato- grâf, unde sînt invitați, printr-o tradiție de aproape două decenii, de FESTIVALUL FILMULUI LA SATE.Ce-a dc-a 19-a ediție debutează azi, pe întreg cuprinsul țării, în peste 4000 de unități cinematografice sătești în care, pe parcursul celor două etape (7 decembrie — 12 ianuarie și 18 ianuarie — 22 februarie) vor fi vizionate peste 1 000 de filme artistice și documentare, selecționate de către întreprinderile cinematografice județene în așa fel încit să acopere o largă arie tematică, să răspundă cît mai bine nobilei misiuni educative și cultural- artistice pe care Programul partidului, hotărîrile celui de-al XI-lea Congres le pun în fața mișcării noastre cinematografice, a instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor însărcinate cu difuzarea în rîndul maselor celor mai largi a producției celei de-a șaptea arte. Filme artistice de lung metraj din producția națională (unele în premieră pe ecranele sătești), filme- reportaj dedicate muncii și izbinzi- lor poporului nostru în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate ; filme-document, cu valoare de simbol, readucînd sub privirile spectatorilor momente e- sențiale ale întîlnirilor de lucru dintre conducerea de partid și de stat și oamenii muncii ; filme-an- chetă sau filme-poem, înfățișînd

PE SCURT DIN r ......ȚARĂCORESPONDENȚIIgrafi, cadre didactice și cercetători din aproape 40 de institute de în- vățămînt și cercetare, din muzee și alte așezăminte de cultură de pe întreg cuprinsul țării.CONSTANȚA. — Litoralul, cu numeroasele lui sanatorii balneare, în care își îngrijesc sănătatea, în tot cursul anului, numeroși oameni ai muncii din țară și turiști de peste hotare, a devenit în ultimul timp și un centru de pregătire a medicilor care vor lucra în aceste unități. în prezent, la clinica de reu- în 4000 de cinematografechipul de azi al României socialiste. frumusețile ei naturale, armonic îmbogățite de vestigiile construcțiilor industriale, social-edilitare, cul- tural-artistice ; filme-evocare, 0en- tiu aducerile aminte ale spectatorilor vîrstnici. pentru învățătura celor tineri ; filme destinate vîrstei fragede, menite să bucure, deopotrivă, pe copii, pe părinți și pe bunici... Filme de cele mai diverse
Festivalul 

filmului la sate

genuri, modalități, dimensiuni — toate propunîndu-și să concretizeze una din sugestivele embleme înscrise de organizatori pe frontispiciul acestei prestigioase manifestări cultural-artistice de mase „Toatei genurile cinematografice — pentru toate vîrstele !...“ Vor fi prezentate, de asemenea, într-o bogată și expresivă selecție, pelicule reprezentative pentru cinematografiile țărilor socialiste, deschizînd publicului nostru noi și noi ferestre de cunoaștere către realitățile acestor țări — și nu vor lipsi producții ale cinematografiei progresiste din alte țări, valoroase prin realismul mesajului, prin incisivitatea criticii sociale și, deopotrivă, prin realizarea artistică... De asemenea, adecvat

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Finlanda, Ka- levi Sorsa, cu prilejul numirii sale în această funcție.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis ministrului afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi, Melchior Bwaki- ra, o telegramă de felicitare cu prilejul desemnării sale în această funcție.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Coasta de Fildeș, ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al a- cestei țări, Arsene Assouan Usher.
*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe laoțian, Phoume Sipraseuth, cu ocazia proclamării Republicii Populare Democratice Laos și desemnării sale în această funcție. (Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
ECONOMICE SOVIETICELa invitația conducerii Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, simbătă a sosit în Capitală delegația sovietică condusă de V. P. Ghera- simov, adjunct al ministrului industriei cărbunelui din U.R.S.S., care va participa la deschiderea expoziției „Realizările științei și tehnicii sovietice în industria cărbunelui1*.(Agerpres)

Încheierea vizitei 
delegației de activiști 

ai P.S.U.G.Sîmbătă după-amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de tovarășul Giinter Potschke, adjunct al șefului Secției agitație a C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei Republicii Democrate Germane la București.

NOȘTRI TRANSMIT:matologie și recuperare balneară de la Eforie-Nord, condusă,, de conf. univ. Laurian Sdic, concomitent cu desfășurarea cursurilor de perfecționare a cadrelor medicale, își pregătesc secundariatul, în cadrul unor cursuri de șase luni, un număr de 15 medici care Vor lucra apoi în unitățile de balneologie din stațiunile dă pe malul mării.BACĂU. — în municipiul’ Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost dată în folosință o modernă piață agroali- mentară. Ea este executată din e- lemente prefabricate, după o solu- 

caracterului manifestării — și în dorința de a-i spori eficiența concretă, imediată —, bogatul repertoriu al „Festivalului filmului la sate" cuprinde o variată gamă de filme destinate ilustrării învăță- mîntului agricol de masă, promovării metodelor științifice moderne în agricultură. De subliniat că toate aceste filme au fost selectate de organizatori împreună cu organele locale specializate, potrivit necesităților specifice fiecărui județ. (De altfel, festivalul constituie și un bun prilej de optimizare a activității întreprinderilor cinematografice județene, de valorificare a celor mai bune experiențe, de întrecere în fantezie organizatorică, în eficiență educativă).Mai este de adăugat că, deși „Festivalul filmului la sate" se bucură de o largă popularitate (ediția precedentă a reunit peste 9 milioane de spectatori) organizatorii n-au neglijat nici anul a- cesta necesitatea unei bune popularizări, tipărind. în aceSt Scop, 90 000 de afișe, 200 000 de fluturași și 300 000 de orare și semne de carte pentru tineretul școlar — acestea în afară de materialul realizat de fiecare întreprindere cinematografică județeană. Sînt, deci, toate premisele ca actuala ediție, organizată la confluenta dintre două cincinale, să marcheze un succes sporit față de edițiile anterioare.FESTIVALUL FILMULUI LA SATE — o „iarnă pe uliță" sub auspicii prestigioase : ROMANIAFILM.
Petre DRAGU

încheierea vizitei în țara noastră 
a vicepreședintelui Consiliului
de Miniștri alSîmbătă a părăsit Capitala tovarășul Ferenc Havasi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, care a participat Ia întîlnirea de lucru a președinților celor două părți în Comisia mixtă guvernamentală ro- mâno-ungară de colaborare economică.

DELEGAȚIA INSTITUTULUI DIN PARIS 
PENTRU PROBLEMELE UNEI NOI ORDINI ECONOMICE

INTERNAȚIONALE ADelegația Institutului din Paris pentru problemele unei noi ordini e- conomice internaționale, condusă de dr. Arturo Frondizi, președintele institutului, care a participat la reuniunea științifică de la București consacrată concepției președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, despre noua ordine eco-
Ministrul afacerilor externe

al Republicii Socialiste România va face o vizită 
în Republica Populară UngarăMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, va efectua, la invitația ministrului afacerilor externe al Re

Semnarea Protocolului primei sesiuni a Comisiei mixte 
româno-venezuelene de cooperare economică, industrială 

si tehnico-stiintificăLa București a fost semnat Protocolul primei sesiuni a Comisiei mixte româno-venezuelene de cooperare e- conomică, industrială și tehnico-ști- ințifică. Documentul prevede dezvoltarea în continuare a conlucrării dintre cele două țări în domeniile petrolier. minier, chimic, petrochimic, energetic și agrozootehnic, precum și intensificarea schimburilor comerciale.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 decembrie. în țară : Vreme relativ 
rece. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale care vor fi atît 
sub formă de ploaie, cît și sub formă

- -...... --- .ție originală a specialiștilor de la catedra de beton a Institutului' politehnic din Cluj-Napoca. Noua piață dispune de spații și utilaje moderne pentru păstrarea și desfacerea produselor agroalimentare de către unitățile de stat și cooperatiste, precum și de către producători individuali.SĂLAJ. — Odată cu terminarea a încă 20 kilometri de șosea asfaltată, în sectoarele Bodia, Buciumi, Meseș-Agrij și Bălan Chechiș, rețeaua rutieră județeană care face legătura cu județele învecinate Bihor, Satu-Mare, Cluj și Maramureș este în întregime asfaltată, în prezent, muncitorii Direcției județene de drumuri și poduri lucrează -la modernizarea unor căi rutiere comunale.
pentru Utilizarea 

DEPUNĂ A POTENȚIALULUI 
PRODUCTIV

(Urmare din pag. I)unitățile noastre industriale . Ca urmare, în fiecare întreprindere trebuie să existe o bună programare a reviziilor tehnice, a reparațiilor curente și capitale, să se asigure piesele de schimb necesare, echipele de lucrători de care este nevoie. Fiecare reparație trebuie bine gindită, judicios organizată și efectuată din punct de vedere tehnic și tehnologic, in așa fel Incit utilajele să fie scoase pentru un timp cît mai scurt din circuitul producției, să se execute lucrări de calitate, care să garanteze funcționarea ireproșabilă, la parametri normali, a utilajelor pînă la viitoarea reparație programată. De aceea, se impune să fie întărită exigența la recepționarea lucrărilor de reparații, să nu fie admisă nici o improvizație care ar diminua vigoarea utilajelor — și aceasta atît din partea specialiștilor și tehnicienilor, cît și din partea muncitorilor care lucrează direct la mașini și instalații.în ansamblul pregătirilor pentru producția anului viitor, comitetelor și consiliilor oamenilor muncii le revine sarcina de a analiza aprofundat gradul de folosire a potențialului tehnic existent în întreprinderi și a elabora programe de încărcare deplină a capacităților de producție din primele zile, din primele decade ale noului an. Important este ca, încă de pe acum, în fiecare întreprindere să se cunoască cu claritate ce anume trebuie făcut pentru ca fiecare mașină și utilaj să fie folosite cu randamente superioare, să se stabilească măsuri și acțiuni concrete, cu responsabilități precise pentru gospodărirea cu maximă eficiență a mijloacelor tehnice. Este un adevăr evident, pe care activitatea politico-educativă a organizațiilor de partid trebuie să-1 reliefeze cît mai pregnant, să-l înrădăcineze tot mai adînc în conștiințe, că mașinile, utilajele și instalațiile din intreprinderi sînt „arme ale progresului și bunăstării poporului" și, tocmai de aceea, în dubla calitate — de proprietari și producători — oamenii muncii poartă o uriașă răspundere și sînt direct interesați să le utilizeze cu randamente cît mai înalte, în scopul îndeplinirii sarcinilor mari și însuflețitoare din primul an al viitorului cincinal.

R. P. UngareLa plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost condus de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele părții române în comisie, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți dr. Gyorgy Biczâ, ambasadorul R.P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.

PÂRÂSIT CAPITALAnomică internațională, a părăsit, sim- «bătă după-amiază, Capitala.Delegația a fost salutată la plecare, pe aeroportul Otopeni. de Gheorghe Rădulescu, viceprim-ministru al guvernului, de reprezentanți ai vieții politice și științifice din țara noastră.(Agerpres)

publicii Populare Ungare. Frigyes Puja. o vizită oficială de prietenie în această țară, în perioada. 8—11 decembrie 1975.

■ •Protocolul a fost semnat de Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, președintele părții române în comisie, și de dr. Franțois Moanack, ambasador, consilier special al președintelui Institutului de comerț exterior, președintele părții venezuelene în comisie. (Agerpres)
de lapoviță și ninsoare mai frecvente 
în nordul și estul țării unde și vîntul 
va mai prezenta și intensificări locale 
la începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 7 
și plus 3 grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 grade, 
în București : Vreme relativ rece. Cerul 
va fi mai mult noros. Temporar preci
pitații. Vîntul va sufla moderat. Tem
peratura în scădere ușoară la început, 
apoi staționară.wvus pltUhjoisb ■
|e ȘPORT • SPORT • SPORT <» SPORT eSlțOlîT e SPORT]

CAMPIONATELE MONDIALE FEMININE 
DE HANDBAL

Azi, primele meciuriCampionatele mondiale feminine de handbal continuă astăzi la Kiev cu disputarea primelor meciuri din cadrul turneului final. Pentru această fază decisivă a competiției s-au calificat primele două clasate în cele trei grupe preliminare : echipele României, Cehoslovaciei (din grupaA) , Iugoslaviei, Ungariei (din grupaB) , R.D. Germane și U.R.S.S. (din grupa C). Faza preliminară a carn
TENIS

Năstase și Borg, finaliștiSTOCKHOLM 6 (Agerpres). — Românul Ilie Năstase și suedezul Bjbrn Borg își vor disputa finala „Turneului campionilor", competiție internațională de tenis ce se desfășoară la Stockholm, în mijlocul unui interes deosebit în semifinalele disputate simbătă, Ilie Năstase l-a învins categoric (6—0, 6—3, 6—4) pe argentineanul Guillermo Vilas, luîndu-și o binemeritată revanșă pentru înfrîngerea suferită a- nul trecut în finala aceleiași întreceri. Cei peste 7 000 de spectatori prezenți în sala Kungliga din capitala Suediei au răsplătit cu aplauze jocul plin de fantezie și virtuozitatea campionului român, care, de data aceasta, a reușit o serie de lovituri superbe la fileu, de mare efect, serviciile sale fiind, de asemenea, impecabile.La rîndul său. tînărul Bjdrn Borg, în mare formă, l-a întrecut destul de ușor (6—4, 3—6, 6—2, 6—2) pe ame-
A apărut:

„ERA SOCIALISTĂ**
nr. 23/1975Din sumar : „Stil și eficiență în activitatea consiliilor populare" de Petre Duminică, „Democrația ca acțiune și responsabilitate socială" de Ilie Rădu- lescu, „însemnări despre creativitatea marxistă" de Nicolae Kallos, „Organizațiile obștești și relațiile individ-societate" de Maria Popescu, „Creșterea rolului O.N.U. în viața internațională — necesitate obiectivă a epocii contemporane" de Cornel Pacoste.Revista publică, de asemenea, consultația : „Marxismul și confruntările de idei din lumea contemporană".Rubrica DIN ȚĂRILE SOCIALISTE cuprinde articolele JPo- lonia — repere ale dezvoltării social-economice" de Marcel Mămularu, „Comuniștii cubanezi în ajunul primului congres al partidului" de Gheorghe Stoica. Din sumar mai consemnăm „Comuniștii italieni și rolul lor in soluționarea unor probleme interne și internaționale" de Enrico Berlinguer.Revista mai cuprinde rubricile : CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, REVISTA REVISTELOR, CU- VÎNTUL CITITORILOR, CONSFĂTUIRI CU CITITORII.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

COASTA DE FILDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de FildeșAniversarea a 15 ani de la dobîndirea independenței patriei_ dumneavoastră — Ziua națională a Republicii Coasta de Fildeș — îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări de. sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului ivorian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările, partidele și popoarele noastre vor cunoaște o evoluție tot mai accentuată, în interesul reciproc al celor două națiuni, al cauzei extinderii dialogului și cooperării internaționale, al destinderii și înțelegerii în lume.
♦ NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Capitala Coastei de Fildeș, Abidjan, pare formată din mai multe orașe legate între ele prin poduri suspendate peste lagune. între a- ceste „insule", așa-numitul Platou este înainte de toate centrul administrativ și al cercurilor de a- faceri. Băncile, companiile aeriene, societățile de toate felurile își au aci sediile. Nu departe, în cartierul Treichville activitatea comercială nu cunoaște pauză. în inima acestui cartier se înalță, impunătoare, clădirea unde își are sediul Partidul Democratic din Coasta de Fildeș, partid de guver- nămînt, care a condus țara spre independență.Abidjanul oferă imaginea dinamismului economic al țării în ansamblul ei (de altfel, ritmul de dezvoltare al Coastei de Fildeș este dintre cele mai ridicate din întreaga Africă). De la 22 000 de locuitori în preajma celui de-al doilea război mondial, populația a crescut la 125 000 în anul 1955, ca să înregistreze în acest an, potrivit estimărilor oficiale, 800 000 de locuitori. A- ceastă creștere se datorează în primul rînd implantării a numeroase întreprinderi industriale. în anii independenței, în întreaga țară au
Daruri pentru copiiDin inițiativa Comitetului județean al femeilor, a fost deschisă la Buzău o expoziție cu articole de îmbrăcăminte pentru copii și cusături artistice. Exponatele au fost donate de femeile din municipiul Buzău și din orașul Rm. Sărat. Majoritatea acestora au fost executate în timpul liber de către muncitoarele cooperației meșteșugărești, ale fabricii de confecții din Rm. Sărat și ale secției de tricotaje „Tînăra gardă". Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, obiectele din expoziție vor fi oferite cadou caselor de copii din municipiul Buzău și comuna Stilpu. (M. Bâzu, corespondentul „Scînteii").

ale turneului finalpionatului s-a încheiat deci fără surprize, toate echipele favorite obținînd calificarea scontată inițial.în prima zi a turneului final vor avea loc următoarele meciuri : România — U.R.S.S., Iugoslavia — Cehoslovacia, R. D. Germană — Ungaria.Echipele Norvegiei, Japoniei, Danemarcei, Tunisiei, Poloniei și S.U.A. își vor disputa, la Vilnius, turneul pentru locurile 7—12.

ai „Turneului campionilor**ricanul Arthur Ashe, cotat ca favorit de specialiștii prezenți la Stockholm. Borg, cu stilul său energic, l-a scos din ritm pe Ashe, care a comis și numeroase greșeli. Astfel, s-a ajuns la o finală mai puțin scontată, dar de mare atracție între talentatul reprezentant al țării gazdă, B. Borg, și Ilie Năstase, în ascensiune de formă la acest final palpitant al sezonului de tenis.
★Proba de dublu din cadrul concursului internațional de tenis de la Stockholm a fost cîștigată de pe-, rechea spaniolă Manuel Orantes — Juan Gisbert. Pe locurile următoare s-au clasat cuplurile Juergen Fassbender — Hans Pohmann (R.F. Germania), Fred McNair — Sherwood Stewart (S.U.A.) și Brian Gottfried (S.U.A.) — Raul Ramirez (Mexic).

t V
DUMINICA, 7 DECEMBRIE 

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului.
8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

„Daktari".
10,00 Viața satului. •
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,35 Succese ale artei românești 

peste hotare (II). Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii 
la „întâlnirile muzicale de la 
Sorrento — Italia“.

16.15 Campionatul mondial de 
handbal feminin : România — 
U.R.S.S. (turneul final). 
Transmisiune directă de la 
Kiev.

17.15 Drum de glorii.
18,40 Oameni și funiculare — re

portaj TV.
19.00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic : „Poliția sub 

acuzare". Premieră TV.
21.45 Seară de romanțe.
22,00 24 de ore.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Concertul Filarmonicii 

„George Enescu“. Dirijor : 
Carl Melles (Austria). Solist : 
Peter Rosel (R.D.G.).

20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Ora melomanului. Dirijori 

apărut diverse obiective economice care contribuie la valorificarea marilor bogății ale solului și subsolului. Coasta de Fildeș este, în a- celași timp, o mare exportatoare de produse tropicale — cafea, cacao, banane, ananas — datorită extinderii în ultimul, timp a suprafețelor agricole șj a plantațiilor moderne. • între Republica Socialistă România și Republica Coasta de Fildeș s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Un moment de cea mai mare însemnătate în evoluția raporturilor româno-ivoriene l-a constituit întîlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Felix Houphouet-Boigny, care a contribuit la ridicarea pe o treaptă superioară a colaborării reciproc avantajoase. în acest an au. fost semnate două importante acorduri : unul în domeniul comercial — în baza căruia cele două părți își acordă reciproc clauza națiunii celei mai favorizate — și altul de cooperare economică și tehnică. Dezvoltarea relațiilor româno-ivo-z riene corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale.
A. B.

Premiile concursului „Cine economisește cîșligă"în ziua de 5 decembrie a avut loc în Capitală tragerea la sorți a premiilor acordate participan- ților la concursul „Cine economisește cîștigă" inițiat de Casa de Economii și Consemnațiuni cu prilejul „Săptăminii economiei" din acest an.La acest concurs au participat aproape . 500 000 de cetățeni de la orașe și sate. La tragerea la sorți au fost atribuite parti- cipanților la concurs 35 premii și mențiuni constîrid în librete de economii cu depuneri de 3 000 de Iei. 2 000 de lei. 1 000 de lei, 500 de lei și 200 de lei.

În cîteva rînduri
HOCHEILa patinoarul „23 August" din Capitală s-a disputat aseară meciul amical de hochei pe gheată dintre formațiile R. D. Germane și României. Partida s-a terminat cu scorul de 4—2 (0—1, 2—0, 2—1) în favoarea oaspeților. Astăzi de la ora 17,00 se desfășoară jocul revanșă.

AUTOMOBILISM29 de echipaje din Brașov, București, Cluj-Napoca, Timișoara și alte orașe ale țării au luat startul ieri după-amiază din Capitală în competiția automobilistică „Ralihl României". Competiția se desfășoară pe traseul București — Baia Mare (900 km) și cuprinde șase probe speciale (curse de viteză în coastă) în punctele Cheia, Moeci, Mateiaș, Almaș, Făget și Gutîi. Sosirea la Baia Mare este prevăzută pentru astăzi- dimineață, cu începere de la ora 9,38.
FOTBALCampionatul diviziei A la fotbal programează astăzi, de la ora 14, partidele etapei a XVI-a. în Capitală se vor disputa două jocuri : Sportul studențesc — U.T. Arad (pe stadionul Republicii) și Rapid — Jiul Petroșani (pe stadionul Giulești).în țară se vor desfășura meciurile: F.C. Olimpia — F.C. Constanța ; F.C. Bihor — Universitatea Cluj-Napoca; F.C. Argeș — Dinamo ; Universitatea Craiova — Sport Club Bacău ; C.F.R. Cluj-Napoca — F.C.M. Reșița ; A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Timișoara și Politehnica Iași — Steaua.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la! toate meciurile etapei. Transmisia se va face pe programul I, cu începere de la ora 13,45.

oaspeți, la pupitrul orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii ; 
Paul Klecki (Polonia) și Fer
nando Quatrocchi (Franța).

21.20 Raporturile artei grafice cu 
actualitatea.

21,40 Film serial : „Mannix".

LUNI, 8 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Familia.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mai bun... continuă. Con

curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.

20,55 Să muncim și să trăim în 
chip comunist. „Aici nu ră- 
mîn decît oameni buni". Re
portaj realizat pe șantierul 
hidrocentralei din Retezat.

21.20 Roman foileton : „Familia 
Thibault". Producție a stu
diourilor franceze, ecranizare 
după rohianul lui Roger Mar
tin du Gard. (Episodul XII).

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.00 Telex.
17.05 Muzică populară.
17.20 Film artistic : ..Vîntul călăto

riilor". Premieră TV.
18,45 A patriei cinstire — „Acest 

pămînt al Moldovli" (loan 
Neculce).

19 05 Bijuterii muzicale.
19.20 1001 de seri.
19-30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

..Daktari".
20,25 Telerecital Elvira Godeanu.
21,35 Telex.
21,40 Reportaj TV : „Tipografii". 
22,00 Portativ ’75.
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VIENTIANEpreocupării pentru solutionarea politică deplină a situației din Orientul Mijlociu Ceremonia instalării in R. P. D. Coreeană DE PRETUTINDENI

Aflată permanent în atenția opiniei publice internaționale, situația din O- rientul Mijlociu a cunoscut, în ultimele zile, un șir de evoluții demne de remarcat. Este vorba în primul rînd de rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate, prin care se prelungește cu încă șase luni mandatul forțelor O.N.U. de supraveghere a dezangajării militare pe înălțimile Golan. Totodată, Consiliul de Securitate urmează să se întrunească, din nou, la 12 ianuarie 1976, pentru a continua dezbaterile asupra Orientului Mijlociu, inclusiv asupra problemei poporului palestinean. Deosebit de importantă este precizarea făcută de către președintele în exercițiu al Consiliului de Securitate, după votarea in unanimitate a acestei rezoluții, în sensul că „pentru majoritatea membrilor acestui for este de înțeles că în momentul reîntrunirii sale, la 12 ianuarie, reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) vor fi invitați să participe la dezbateri".Opinia publică din țara salută cu satisfacție aceste văzînd în ele o expresie a preocupării pe plan _____pentru lichidarea stării conflictuale și soluționarea deplină a situației din Orientul Mijlociu, a recunoașterii a- devărului fundamental că problemele complexe ale acestei zone nu-și pot afla o reglementare trainică fără participarea reprezentanților legitimi ai poporului palestinean.După cum se știe, România socialistă 
a acționat și acționează cu consecvență pentru soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pornind de la imperativul retragerii Israelului din teritoriile ocupate prin forță, de la recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinean. Reafirmînd recent poziția partidului și statului nosțru în a- ceastă problemă, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru soluțio
narea cît mai rapidă, pe cale politică, 
a conflictului, in spiritul rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate și ale Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite. Aceasta presupune retra
gerea Israelului din teritoriile ocupate 
in urma războiului din 1967, precum 
și soluționarea problemei poporului 
palestinean, inclusiv crearea unui 
stat palestinean independent. Numai 
pe această bază s-ar putea asigura 
o pace trainică și justă, care să asi-

noastră decizii, creșterii internațional

gure dezvoltarea liberă, securitatea 
și independența tuturor statelor din 
această zonă".Pe baza acestei poziții realiste, constructive, România apreciază că 
una din cerințele de importanță fun
damentală ale momentului actual o 
constituie intensificarea eforturilor 
pentru a se ajunge la evacuarea de 
către Israel a teritoriilor menținute 
sub ocupație, intre care și regiunea 
înălțimilor Golan — teritoriu aparți- 
nînd Siriei. Pronunțîndu-se cu claritate și militînd pentru retragerea Israelului din regiunea Golan, din celelalte teritorii ocupate, România sprijină in mod ferm cauza dreaptă a poporului sirian prieten, a celorlalte popoare arabe, lupta lor pentru apărarea independenței, suveranității șl integrității teritoriale a statelor lor naționale. România consideră că retragerea Israelului de pe înălțimile Golan, din celelalte teritorii ocupate trebuie să aibă loc cît mai grabnic, avînd în vedere gravitatea situației din această zonă, implicațiile ei asupra înseși cauzei generale a păcii. Orice tergiversare nu ar face decît să perpetueze starea de încordare, să atragă noi riscuri pentru pace, știut fiind că în situația existentă oricînd s-ar putea declanșa vîlvătăile unui nou incendiu.în același timp. România s-a pro
nunțat și se pronunță în mod sta
tornic pentru reglementarea proble
mei poporului palestinean, în con
formitate cu năzuințele și aspirațiile 
sale naționale, cu dreptul său legi
tim de a-și organiza viața potrivit intereselor sale fundamentale, con- siderînd că aceasta reprezintă o componentă esențială a soluționării an
samblului situației din Orientul Mij
lociu. Ignorarea în continuare a aspirațiilor și drepturilor legitime ale poporului palestinean nu poate decît să frîneze procesul unei rezolvări pașnice, să adauge noi elemente de tensiune. Este timpul ca Israelul să înțeleagă că securitatea și independența sa nu pot fi asigurate decît în măsura în care recunoaște și respectă, la rîndul său, drepturile tuturor popoarelor la libertate și independență.România a susținut în permanență, inclusiv la O.N.U. și în alte foruri internaționale, dreptul poporului pa
lestinean Ia organizare politică in
tr-un stat propriu, independent, ceea 
ce ar crea condițiile ca națiunea pa- 
lestineană să se poată dezvolta de 
sine stătător, inaugurind totodată o

eră nouă, deschizind orizonturi pentru 
o reglementare echitabilă a probleme
lor Orientului Mijlociu. Țara noastră a stabilit legături de prietenie și solidaritate cu poporul palestinean, a recunoscut Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca ■- unic și legitim reprezentant al acestui popor, O.E.P. avînd, de mai multi ani, o reprezentanță permanentă la București. De asemenea, România a susținut consecvent necesitatea de a se asigura deplina participare a O.E.P. la toate dezbaterile internaționale a- supra problemelor Orientului Mijlociu, considerînd că numai în acest fel se pot cristaliza soluții viabile, potrivit intereselor tuturor popoarelor din zonă. în acest sens se înscrie ca o contribuție pozitivă invitarea O.E.P. de către Consiliul de Securitate la recentele discuții determinate de bombardamentele efectuate de Israel asupra unor așezări cu populație palestineană din Liban — act condamnat ferm de opinia publică internațională. Nu încape îndoială că prin invitarea O.E.P. de a participa la apropiatele dezbatejri ale Consiliului de Securitate asupra ansamblului problemelor Orientului Mijlociu se face un pas însemnat înainte și se deschid noi perspective pentru instaurarea unei păci drepte și juste în regiune.Salutînd recentele hotărîri ale Consiliului de Securitate. România consideră că in momentul de față se im

pune ca un comandament arzător al 
vieții internaționale accentuarea pre
ocupării de a se acționa pentru o so
luționare politică deplină a probleme
lor din Orientul Mijlociu — care să ducă la instaurarea unei păci trainice în această zonă, la asigurarea dezvoltării tuturor națiunilor care trăiesc aici, a înfloririi lor economice și sociale, a ridicării continue a nivelului lor de civilizație. Mai mult ca oricînd este necesar să se intensifice eforturile tuturor statelor și popoarelor, ale tuturor forțelor democratice și progresiste pentru lichidarea definitivă a focarului de încordare și conflict din Orientul Mijlociu, pentru o rezolvare echitabilă, corespunzător intereselor tuturor popoarelor din această regiune a lumii, atît de greu încercată în ultimele decenii, cerințelor consolidării cursului spre destindere și securitate internațională.

VIENTIANE 8 (Agerpres). — La Vientiane a avut loc vineri ceremonia instalării noului guvern al Republicii Populare Democratice Laos.Luînd cuvîntul la recepția oferită vineri seara cu ocazia proclamării Republicii Populare Democratice Laos, președintele republicii, Sufa- nuvong, a subliniat că victoria înre
gistrată prin abolirea monarhiei și proclamarea R.P.D. Laos constituie 
rezultatul luptei <le 30 de ani a po
porului laoțian. El a chemat întregul 
popor laoțian să se unească strîns in 
jurul noii conduceri a statului și să 
depună eforturi pentru a înfăptui li
nia și rezoluțiile adoptate de Congre
sul național al reprezentanților po
porului, in special programul de ac
țiune al guvernului. De asemenea, Sufanuvong a chemat la ridicarea vigilenței revoluționare și depășirea tuturor dificultăților, pentru zădărnicirea oricăror uneltiri ale dușmanilor.

PHENIAN 6 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, a sosit la Phenian, pentru a participa la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale consultative în problemele relațiilor economice și tehnico-științifice dintre Republica

Socialistă România șî R. P. D. Coreeană.La aeroport delegația a fost întim- pinată de Kong Jin Tae, vicepremier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, Ciăng Song Nam, ministrul relațiilor economice externe, și de alte persoane oficiale coreene. Au fost prezenți ambasadorul tării noastre la Phenian, Dumitru Popa, și membri ai ambasadei române.
Sosirea la Roma a reprezentantului P.C.R.ROMA 6 (Agerpres). — Sîmbătă după-amiază a sosit la Roma tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care la invitația C.C. al Partidului Socialist Italian efectuează o vizită în Ita-

lia. La sosirea pe aeroportul „Leonardo da Vinci" oaspetele a fost in- tîmpinat de de Pascalis, P.S.I. Erau României la alți membri
Pietro Lezzi și Luciano membri ai Direcțiunii prezenți ambasadorul Roma, Iacob Ionașcu, și ai ambasadei. *

• MEDITERANA - IN 
ATENȚIA ECOLOGILOR. Plaje infestate, pești otrăviți, sumedenie de pete de petrol — Mediterana prezintă toate semnele poluării. Orașele din bazinul mediteranean deversează în mare 90 la sută din totalul reziduurilor lor. Pe deasupra, fiind o mare aproape închisă, se apreciază că Mediteranei i-ar trebui, pentru reîmprospătare și limpezire, prin schimbul cu ape- ■ le oceanului, circa 80—100 de ani. Ecologii fac, de aceea, apel la coordonarea eforturilor țărilor riverane pentru salvarea Mediteranei. Drept urmare, a fost lansat proiectul privind crearea a șapte stații-pilot, ce vor avea rolul de a controla în permanență nivelul poluării și de a urmări efectele acesteia asupra ecosistemului din zonă.

V. ALEXANDRESCU

CUBA

Crearea
Consiliului

reprezentanțilorHAVANA 6 — CorespondentulAgerpres transmite : Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul rhinistru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, a prezidat vineri o ședință consacrată creării Consiliului reprezentanților. Acest organ va funcționa în timpul lucrărilor primului .Congres al Partidului Comunist din Cuba, care, după cum a precizat Fidel Castro, se va desfășura între 17 și 22 decembrie. Jaime Crombet, al doilea secretar al Comitetului provincial de partid Ca* maguey, a fost, ales președinte al Consiliului reprezentanților, organism format din 105 membri.
4-

agențiile de presă transmit

Deschiderea CongresuluiBOGOTA 6 (Agerpres). — La Bogota s-au deschis lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Columbia, la care participă delegați din diverse regiuni ale țării, precum și delegații unor partide comuniste și muncitorești. Partidul Comunist Român este reprezen-

P. C. din Columbiatat de Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.Lucrările congresului au fost deschise de Gilberto Vieira, secretar general al C.C. al P.C. din Columbia.
Problemele economice internaționale 

trebuie soluționate in interesul tuturor statelor 
Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru proble

mele economice al Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 6 — Corespondentul nostru transmite : în Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale continuă dezbaterile asupra unor proiecte de rezoluție.Luînd cuvîntul în legătură cu proiectul de rezoluție vizînd Conferința asupra cooperării economice internaționale — care se va desfășura la Paris și va avea ca obiectiv principal examinarea problemelor ce a- fectează interesele întregii comunități internaționale — reprezentantul român a relevat că o reuniune de asemenea interes reclamă participarea tuturor statelor, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Evidențiind importanța acordată de România temei conferinței, vorbitorul a arătat că a- ceasta trebuie să țină seama de interesele tuturor țărilor. Este necesar, de asemenea, ca rezultatele confe-

rinței să contribuie la eforturile vizînd instaurarea unei noi ordini e- conomice internaționale. Se impune, totodată, ca rezultatele acestei reuniuni să fie examinate aprofundat in cadrul universal oferit de O.N.U., în contextul preocupărilor tot mai accentuate pe care organizația le are în domeniul dezvoltării și cooperării economice internaționale.
Plenara C. C. 

al P. C. din Austria

* • în ama
• Cereri pentru eliberarea deținuților politici • Ciocniri între 

studenți și poliție la Madrid

Reuniunea internațională 
a tineretului orSanizată în orașul alșerian Oran, sub egida UNESCO, pe tema „Noua ordine economică și cooperarea internațională", a luat sfîrșit. Reuniunea a prilejuit un amplu dialog în legătură cu aportul tineretului la eforturile contemporane pentru statornicirea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe deplina egalitate și echitate, pe respectul dreptului fiecărui popor de a dispune de bogățiile sale naționale. La lucrări a participat și un reprezentant al Uniunii Tineretului Comunist din țara noastră.

într-o declarație dată pu* blicității la San Jose, președintele Daniel Oduber Quiros a anunțat că guvernul costarican a anulat contractul prin care societatea nord-ameri- ex- din
convorbirilor dintre delegațiile guvernamentale ale celor două țări, un acord cu privire la schimburile comerciale pe anul 1976 — informează agenția China Nouă.

Lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte 
americano-sovietice de co°- perare în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice au luat sfirșit la Washington. A fost semnat un protocol care pune bazele unei cooperări pe termen lung în domeniul cercetărilor științifice, relevă agenția T.A.S.S.

cană „Alcoa" este autorizată să ploateze zăcămintele de bauxită țară.
Convorbiri. Președintei» Indoneziei, Suharto, și președintele S.U.A., Gerald Ford, au avut convorbiri referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale și la probleme internaționale de interes comun.
Creșterea prețurilor tn rile Pieței comune. Potrivit datelor statistice, publicate la Bruxelles, în perioada octombrie 1974—octombrie 1975, prețurile au fost majorate Anglia cu 25,9 la sută ; în Belgia 11,2 la sută ; în Danemarca cu 4,5 sută ; in R.F.G. cu 5,8 la stită ; Irlanda cu 18,9 la sută ; în Italia 12,1 la sută ; în Luxemburg cu 11,4 la sută, iar in Olanda cu 9,5 procente.
R. P. Chineză și Finlandaaii semnat, la Pekin, la încheierea

în cu Ia în cu

La Filarmonica națională din 
Varșovia a avut loc sîmbătă 
Concertul inaugural al „Zilelor 
muzicii românești", manifesta
re la care iși dau concursul for
mații simfonice și interpreți de 
frunte din țara noastră. Au a- 
sistat membri ai conducerii Mi
nisterului Culturii și Artei din 
Polonia, muzicologi și critici 
muzicali, un numeros public. A 
fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Varșovia, Aurel Du
ca.

Un protocolcu privire ,a schimburile comerciale pe anul 1976 între R. P. Bulgaria și R. P., Albania a fost semnat la Sofia — relatează a- genția B.T.A.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

VARȘOVIA

Numărul falimentelor!nre* gistrate în Japonia în cursul lunii noiembrie s-a ridicat la 1317 — ceea ce reprezintă un record în acest domeniu pentru Întreaga perioadă postbelică a țării. Cauzele unei asemenea situații — se apreciază Ia Tokio — rezidă în prelungita recesiune economică și în creșterea considerabilă a inflației.
In eiunul Congresului P.M.U.P.

MADRID 6 (Agerpres). — La Facultatea de științe politice din Madrid forțele polițienești au intervenit pentru întreruperea unei reuniuni organizate fără aprobarea autorităților. S-au produs ciocniri, în urma cărora șase studenți au fost răniți și numeroși alții arestați. De asemenea, forțe polițienești au fost folosite la Facultatea de științe fizice pentru lmprăștierea celor aproximativ 2 000 persoane în fața cărora a luat cuvîn- tul cunoscutul militant pentru dreptu-

rile sindicale Marcelino Camacho, recent eliberat.Concomitent, într-o suburbie a Madridului a avut loc o demonstrație a muncitorilor metalurgist! din capitala spaniolă, care au cerut asigurarea Securității muncii și deblocarea salariilor. O altă acțiune similară a fost organizată la Valladolid, în cadrul căreia participanții au cerut amnistierea tuturor deținuților politici. Au fost operate arestări.

VIENA 6 (Agerpres). — Ziarul „Volksstimme" a publicat un comunicat cu privire la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria, care a avut loc la Viena în zilele de 4 și 5 decembrie. Plenara a făcut un bilanț al amplei discuții desfășurate în cadrul partidului pe marginea alegerilor în Consiliul Național și a adoptat o hotărîre cu privire la situația politică internă din Austria în urma alegerilor și la sarcinile partidului. La plenară a fost adoptat un proiect de document în legătură cu întărirea politică, ideologică și organizatorică a rîndurilor partidului, care va fi supus spre discuție organizațiilor de partid.

ETIOPIA: Obiective ale noului regimADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — Guvernul Etiopiei consideră drept o sarcină primordială reorganizarea agriculturii în interesul țăranilor și întărirea legăturilor cu oamenii muncii, și, în primul rind, cu agricultorii, care constituie majoritatea populației, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, orientării Egziaber.Arătînd un partidoglindi năzuințele poporului ministrul a subliniat că baza ideologică a acestui partid va fi marxism- leninismul. Noi pornim de la faptul

ministrul informațiilor și naționale, Jakob Gebre-că în Etiopia va pdlitic de masă, ti creat care va etiopian,

că numai socialismul deschide In fața țării noastre, care a răsturnat regimul monarho-feudal, posibilitatea de a obține independența deplină, de a asigura avîntul economiei și, prin aceasta, creșterea bunăstării materiale a maselor de oameni ai muncii, de a constru^ o societate bazată pe egalitate și pe echitate socială.
★Guvernul militar provizoriu al Etiopiei a hotărit ridicarea stării excepționale instituite, la 30 septembrie, în capitală și în împrejurimile acesteia, se arată intr-un comunicat oficial dat publicității la Addis Abeba.

Constituirea filialei 
din Flandră 

a „Asociației culturale 
Belgia-România “ BRUXELLES 8 — Corespondentul Agerpres transmite : în localitatea belgiană Gentbrugge a fost constituită filiala din Flandra a „Asociației culturale Belgia—România". Filiala este condusă de secretarul regional al asociației, Roger de Vocht, secretar al Asociației arhitecților independenți din Belgia.Referindu-se la constituirea filialei, Roger de Vocht a arătat că a- ceasta corespunde interesului tot mai mare manifestat în Belgia față de țara noastră, sentimentelor de stimă și prețuire reciprocă statornicite intre popoarele român și belgian.La manifestare au luat parte Joseph Turf, vicepreședinte al Partidului Comunist din Belgia, Jean Tail- lard, secretar general al „Asociației culturale Belgia — România", senatori, deputați. Au fost prezenți membri ai ambasadei române la Bruxelles.Cu acest prilej, a fost organizată o seară de cultură românească.

în scopul făuririi unei noi ordini

• FOSFAȚI TN STAREA 
CEA MAI PURĂ. Mica re- publică Nauru, un atol situat în Pacific, la jumătatea drumului dintre Hawaii și Australia, care și-a declarat în 1968 independența față de Australia, dispune de mari bogății. în pofida faptului că nu are decît 22 kmp șl o populație de 4 000 de locuitori — ocolul lui putînd fi efectuat cu o mașină în numai 20 de minute — venitul mediu realizat pe locuitor este de 31000 de dolari. Aceasta datorită faptului că Nauru este, literalmente, saturat de fosfați în starea cea mai pură, care au cea mai mare căutare pe piața mondială. Totuși, o umbră se proîi lează asupra viitorului insulei ' potrivit aprecierii unor experți, rezervele de fosfați vor fi epuizate în decurs de 18 ani.

• STATISTICI... INCEN
DIARE. După cum arată o recentă statistică, în Japonia cea mai mare calamitate nu o constituie nici taifunurile și nici cutremurele de pămînt, ci incendiile, în 1974, de pe urma lor și-au pierdut viața peste 1 600 de oameni, în timp ce toate celelalte calamități naturale au cauzat decesul a 350 de persoane. S-a stabilit că în această țară la fiecare 7 minute și 46 de secunde izbucnește un incendiu. Printre cauzele care provoacă incendiile, pe primul loc se situează țigările sau chibriturile nestinse a- runcate la întîmplare de fumători ; urmează sobele defecte din' casele de locuit, iar pe locul trei — focurile de artificii.
• „REANIMARE” DU

PĂ MILIOANE DE ANI. în straturi de cărbune, oamenii de știință sovietici au descoperit spori de ciuperci cu o vechime de milioane de ani care, în mod surprinzător, și-au păstrat capacitatea de a se dezvolta. Pînă în prezent s-a considerat că toți componenții organici ai cărbunelui șîn.t reprezentanți fără viață ai regnului vegetal sau animal. în urma descoperirii s-a emis ipoteza că în subsolul altor planete, pe suprafața cărora nu mai există viață, ar fi posibil să se fi păstrat microorganisme.
• NOUTĂȚI IN TRANS

PORTUL NOCTURN. In capitala poloneză, în transporturile în comun și-a făcut apariția un nou tip de vehicul — microbuzul. El înlocuiește tot mai mult, noaptea, pe trasee, autobuzul obișnuit. Microbuzele sînt mult mai ieftine în exploatare și sînt suficiente pentru asigurarea transportului nocturn. Acest lucru le permite să circule1 la intervale mult mai dese. Noul cum turn R.P. tip de vehicul își face a- apariția în transportul noc- și în celelalte orașe ale Polone.

La Palatul științei și culturii se vor deschide, mîine, lucrările celui de-al VII-lea Congres al partidului comuniștilor polonezi. Participă 1 811 delegați, aleși conform normelor adoptate de Comitetul Central — un delegat la 1 400 membri și candidați de partid — în cadrul conferințelor organizațiilor de partid din întreprinderile ce numără peste 700 membri, precum și la conferințele voievodale ale partidului. în rîndul delegaților se află peste 800 de muncitori și peste 180 de reprezentanți ai menilor muncii la sate, activiști administrația de și economie,meni de știință și cultură, ingineri și tehnicieni. Sînt reprezentați veteranii mișcării muncitorești poloneze și ai luptei pentru eliberare, ca și tinerii membri ai P.M.U.P.Congresul va oferi prilejul unui bilanț al celor patru ani ce s-au scurs de la forumul precedent, ani de iz- bînzi de seamă pe toate fronturile construcției socialiste. Totodată. el va trasa programul de edificare, în e- tapa viitoare, a societății socialiste dezvol-

oa- de din stat oa-

tate, caracterizată prin- -tr-o dinamică înaltă de creștere a potențialului economico-social.Lunile premergătoare congresului au fost dominate de o intensă activitate politico-ideo- logică și organizatorică la nivelul întregului partid. în cadrul adunărilor organizațiilor de bază, iar apoi la conferințele organizațiilor comunale, orășenești și pe cartiere s-au desfășurat discuții concrete, vizînd activitatea întreprinderilor și localităților, mijloacele de a soluționa și mai bine problemele economice, politico-i- deologice și de educație.O deosebită semnificație în cadrul pregătirii congresului au avut-o conferințele voievodale de dări de seamă și alegeri, care au oferit prilejul unei treceri în revistă a posibilităților lor 49 de voievodale, acest an. în organizării administrative a țării, a sarcinilor lor în contextul efortului național consacrat progresului economico-social.Examinînd documentul prezentat’ de C.C. — directivele pentru congres — participanții au venit cu propuneri a căror aplicare

tuturor ce- organisme create în cadrul re- teritorial-

va avea ca efect îmbunătățirea activității e- conomice, sporirea producției industriale . și agricole. în ce privește acest ultim domeniu, Polonia se mîn- drește cu deosebite rezultate dobîndite pe planul vestițiilor cît și în strucțiilor Astfel, dacă în naiul actual s-au realizat 1 125 000 locuințe, în perioada 1976—1980 urmează a. fi predate „la cheie" 1 525 000.în preajma congresului, Varșovia — gazdă a acestui eveniment de o deosebită însemnătate în viata Poloniei — îmbracă haine de sărbătoare. Peste tot flutură steagurile de partid și de stat poloneze. Pe imense pancarte arborate pe frontispiciul Palatului științei și culturii, precum și pe alte clădiri ale orașului sînt scrise lozinci care tetizează succesele ținute și sarcinile viitor. „Mai mult mai bine" — aceasta este lozinca dominantă, reprezentînd chintesența programului pe care este chemat să-l adopte congresul. în vederea înfloririi în continuare a Poloniei socialiste.

atît realizării in- industriale, sfera con- de locuințe, cinci-

în- sin- ob- de Șl

Gh. CIOBANU

Situația din LibanBEIRUT 8 (Agerpres). — în cursul zilei de sîmbătă situația s-a înrăutățit brusc în capitala libaneză ca urmare a reînceperii schimburilor de focuri între grupările rivale. Tiruri de arme au fost semnalate atît în cartierul comercial al orașului Beirut, cît și în zona sa estică. Activitatea economică și socială este in continuare întreruptă.în orașele Zahle și Tripoli situația se menține, de asemenea, încordată. Forțele de securitate au interzis accesul spre aceste localități.
Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru industria
radiotehnică și electronicăBUDAPESTA (Agerpres). — La Mișkolc (Ungaria) a avut loc ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria radiotehnică și electronică. Au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R., precum și o delegație a R.S.F. Iugoslavia.Comisia a examinat materialele privind specializarea și cooperarea în producția unor produse ale industriei radiotehnice și electronice, a adoptat unele hotărîri cu privire la diverse probleme tehnico-organizato- rice în legătură cu îndeplinirea Programului complex, a adoptat raportul de activitate pe anul 1975 și a aprobat planul de lucru pe anul 1976. Comisia a adoptat recomandări pentru introducerea în practică a rezultatelor cercetărilor tehnico-științifice finalizate in perioada 1971—1974, precum și unele măsuri în domeniul standardizării.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere și colaborare prietenească.

economice internaționale
(Urmare din pag. I)pentru pace, cit și pentru o politică fermă a dezvoltării în țările rămase in urmă din punct de vedere economic.

— Care tint principalele re
zultate ale activității institutului, 
ale reuniunilor de la Paris fi 
București ?

dezvoltare, noastră, României lațiile dintre state, cît și la politica economică — are o valoare internațională, prezintă interes pentru diferitele țări, dincolo de ideologii Și
Pentru că, după părerea concepția președintelui — atît cu privire la re-

sisteme sociale.
— Sînt foarte satisfăcut de rezultatele acestor reuniuni. Am avut ocazia să ascultăm părerea unor eminenți oameni de știință din România și din alte țări. Din dezbateri s-au desprins, cred eu, cel puțin două direcții principale de acțiune pentru făurirea noii ordini economice internaționale. în primul rînd, s-a evidențiat necesitatea unei politici de independență, bazată pe exercitarea dreptului fiecărei națiuni la autodeterminare, a dreptului de a-și alege de sine stătător căile dezvoltării, potrivit propriilor interese și posibilități. în al doilea rînd, s-a subliniat necesitatea pentru fiecare țară a unei politici economice noi, care să asigure o dezvoltare armonioasă a economiei naționale, pe întregul teritoriu al țării respective. în acest cadru, este necesar să se acorde prioritate industrializării, începînd cu ramurile industriei grele și continuind cu industria ușoară, a bunurilor de consum și introducerea progresului teh- nico-științific in domeniul agricol. Dezbaterile de la București au relevat că tocmai acestea sînt opțiunile politicii economice a României. Iată de ce institutul nostru a ales, pentru dezbatere în cadrul primei sale sesiuni, tema privind modul în care președintele Ceaușescu concepe noua ordine economică. Cu aceasta am adus un omagiu României și președintelui ei și, totodată, am încercat să punem în evidență o concepție utilă tuturor țărilor în curs de

— Ce inițiative are In vedere 
pentru viitorul apropiat Institu
tul pentru problemele unei noi 
ordini economice internaționale 1— In primul rind, institutul nostru se va îngriji de publicarea dezbaterilor recentei sesiuni de la Paris și București, punînd astfel la dispoziția țărilor și a persoanelor interesate un bogat tezaur de idei de natură să contribuie la o mai bună înțelegere a conceptului de nouă ordine economică și a necesității luptei pentru traducerea în viață a acestui obiectiv.De asemenea, institutul urmează să organizeze reuniuni in diferite țări. Sperăm ca, la începutul anului viitor, să putem organiza, tot la București, o masă rotundă, la care să se examineze un aspect particular, dar deosebit de prețios pentru activitatea institutului nostru : politica de industrializare în România.

— Delegația institutului a fost 
primită de președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. Cum a- 
preciați importanța acestei intil- 

t niri pentru activitatea de viitor 
a institutului ?— întrevederea cu președintele Ceaușescu a produs o puternică impresie în rîndul tuturor participan- ților și cu toții sîntem foarte sa-' tisfăcuți de convorbirile avute cu a- cest prilej. Punctele de vedere expuse de președintele Nicolae Ceaușescu ne-au intârit și mai mult convingerea că România oferă un exemplu

concludent în acțiunea de mare anvergură privind edificarea unei noi ordini internaționale. Țara dv„ și ea în curs de dezvoltare, promovează cu consecvență politica de industrializare, ceea ce contribuie la progresul întregii economii, la asigurarea unei reale independențe economice și politice. Ritmul de dezvoltare a economiei românești este extraordinar. în această creștere se întruchipează e- forturile creatoare ale oamenilor muncii, ale întregului popor român, precum și roadele unei politici economice înțelepte. Investițiile reprezintă pîrghia fundamentală a dezvoltării economiei unei țări. Or, România alocă aproape 35 la sută din venitul național în acest scop. Adăugind la aceasta rezultatele pozitive ale politicii de pregătire a cadrelor și de planificare, avem explicația remarcabilului progres economic și social al țării dv. Iată de ce considerăm că experiența românească are o deosebită însemnătate pentru țările în curs de dezvoltare. Noi vedem în rezultatele dv. o ilustrare a eficienței efortului propriu, în condițiile unei largi participări la colaborarea economică între state, pe baze echitabile, reciproc avantajoase.Nu aș putea să închei fără a aminti despre ospitalitatea deosebită a poporului dv., despre faptul că ne-am simțit cu toții ca între prieteni, ca acasă. Aș adăuga că muzica populară românească, prin mesajul ei cald, a contribuit la aceasta. Pentru că muzica are darul să apropie popoarele pe deasupra frontierelor și altor elemente care le despart. Este un a- devăr la care mă gîndesc acum, cînd vorbesc despre scopurile activității noastre, pusă, în definitiv, în slujba colaborării, prieteniei și prosperității popoarelor.

• DE CE A FOST DEVI
ATĂ ȘOSEAUA. în cursul lucrărilor de amenajare, în orașul australian Sydney, a unei noi magistrale rutiere cu șase benzi, a fost descoperită o cavitate pe ai cărei pereți figtn au» vechi desene aparținînd aborigenilor. Identificîndu-se aici și alte urme ale prezenței de odinioară a populației autoritățile locale, la ția cetățenilor, și-au noscută intenția de atactă peștera. Ca urmare, s-a adoptat propunerea de deviere a traseului viitoarei artere, în scopul conservării acestei importante mărturii din trecutul Australiei.

băștinașe, interven- făcut cu- păstra in

Convorbire consemnata de
Viorel POPESCU

• „TRONADO" NU 
FUNCȚIONEAZĂ. M « ‘ multe ziare vest-europene au a- nunțat, nu de mult, că cele două moderne transatlantice italiene „Raffaello" și „Michelangelo", in prezent imobilizate ca neproductive, Vor fi achiziționate și transformate în sanatorii oncologice plutitoare de către un cercetător-amator în problemele cancerului, vest-germanul Joachim Wolfgang Giittner, inventatorul unui „aparat-minune" și șeful unei firme cu sediul la Vaduz, capitala Liechtensteinu- lui. Curînd s-a aflat însă că „Tronado" (cum era denumit a- paratul) s-a dovedit a fi, în urma unor experimentări întreprinse în R.F.G. și Australia, o improvizație mistificatoare. O invenție incontestabilă a existat, totuși : povestea cu fondurile uriașe de care ar fi dispus firma din Vaduz (unde, se știe, sînt înscrise multe societăți-fan- lomă). Cele două vase de lux au rămas nemișcate în radă, iar falsul inventator — care spera să stîrnească astfel o vîlvă rentabilă în jurul său — a fost închis pînă una-alta, tot pentru... cercetări, in Liechtenstein.
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