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Ținînd seama de dorința exprimată de numeroase 
colective de oameni ai muncii cu privire la stabilirea 
ca zile nelucrătoare a zilelor de 1—4 ianuarie 1976 șl 
la compensarea, in cursul lunii ianuarie 1976, a timpului 
nelucrat,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează :

Art. 1. — Zilele de 1—4 ianuarie 1976 se declară zile 
nelucrătoare.

în compensarea timpului nelucrat în ziua de 3 ianua
rie 1976, persoanele încadrate in muncă vor lucra pen

tru recuperare in zilele de duminică ale lunii Ianuarie, 
potrivit programului , stabilit pentru fiecare unitate.

Ari 2. — Prevederile art. 1 nu se aplică unităților 
productive in care se desfășoară proces continuu de 
muncă.

Art. 3. — Ministerele, celelalte organe centrale, co
mitetele și birourile executive ale consiliilor populare 
vor stabili programe speciale pentru unitățile comer
ciale, de transporturi publice și alte asemenea unități, 
care să asigure servirea populației în zilele de 1—4 
Ianuarie 1976.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sub semnul dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și solidaritate 
dintre popoarele român și cambodgian, ieri a început

VIZITA PRINȚULUI NORODOM SIANUK
ȘEFUL STATULUI CAMBODGIA

Călduroasă primire in Capitală
La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, joi la amiază a sosit în Capitală, într-o vizită oficială de prietenie în țara noastră, prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia. președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, împreună cu prințesa Monique Sianuk.Noua întîlnire dintre cel doi șefi de stat se înscrie — ca și cele precedente — ca un eveniment de seamă în cronica raporturilor de strînsă prietenie și colaborare multilaterală dintre țările și popoarele noastre.Simpatia și cordialitatea cu care întreaga noastră opinie publică salută vizita înalților soli ai poporului khmer prieten și-au găsit o vie ilustrare încă din primele momente ale sosirii lor pe pămintul României.Ceremonia sosirii a avut loc pe aeroportul Otopeni, unde domnea o atmosferă sărbătorească.Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și prințului Norodom Sianuk, încadrate de drapelele de stat ale României și Cambodgiei. Pe mari pancarte erau înscrise urările : „Bun venit in Republica Socialistă România prințului Norodom ful statului Cambodgia, Frontului Unit Național giei !“. „Să se dezvolte

Sianuk. șe- președintele al Cambod- Și să se întărească centinuu relațiile de prietenie, solidaritate și poporul român și gian !“.în întimpinarea cambodgian și a soției sale
colaborare dintre poporul cambod-șefului statului au venit

președintele Nicolae Ceaușescu varășa Elena Ceaușescu.Erau prezenți, de asemenea, rășii Manea Mănescu, Emil Janos Fazekas, Gheorghe Gheorghe Radulescu, Iosif Ugiar, Iosif Banc, Ion Ioniță, împreună cu soțiile, membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, generali.Pe aeroport se aflau șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.La ora 11,40, aeronava cu călătorit distinșii oaspeți aLa coborirea din avion, Norodom Sianuk și prințesa Sianuk au fost salutați cu de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi șefi de stat iși string îndelung miinile, se îmbrățișează. La rîndul lor, tovarășa Elena Ceaușescu și prințesa Monique Sianuk se îmbrățișează cu cordialitate.Șeful statului cambodgian este însoțit de Sarin Chhak, membru al Biroului Politic al C.C. al Frontului Unit Național al Cambodgiei, ministrul afacerilor externe, Chea San, membru al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., ambasadorul Cambodgiei în România, Keat Chhon, membru supleant al Biroului Politic al C.C..' al F.U.N.C., prințul Norodom Narin- drapong, de alte persoane oficiale.Ceremonia continuă cu raportul comandantului gărzii de onoare. Se intonează apoi imnurile de stat ale României și Cambodgiei, iar în semn de șahii •sînt IitîSA 2P de artilerie.
(Continuare în pag. a III-a)

care au aterizat, prințul Monique căldură

tova-Bobu,Pană,
și to-

ÎNCEPEREA convorbirilor
OFICIALE

Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
J » J 5

în onoarea prințului Norodom Sianuk
și a prințesei Monique Sianuk
7Republicii Socialiste v a r ă ș u 1 Nicolae tovarășa Elena oferit, joi, un dineuPreședintele România, t o Ceaușescu, și Ceaușescu au ..oficial in onoarea prințului Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Unit Naționa] al Cambodgiei, și a prințesei Monique Sianuk.Au participat tovarășii Manea Mă- nescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, Lina Ciobanu. Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Gheorghe

Pană, Ion Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Iosif. Ugiar, Ilie Verdeț, Iosif Banc, Mihai Dalea, Ion Ioniță, Vasile Patilineț,-Ion . Ursu. Mihai Marineșcul viceprim-ministru al guvernului, George;Macovescu, ministrul afacerilor externe,, și alți membri ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești. Tovarășii din conducerea de partid și de stat au venit împreună cu soțiile.Au luat parte Sarin Chhak, San, Keat-Chhon, Cheaprințul Norodom

Narindrapong. celelalte persoane oficiale care ii însoțesc pe șeful statului cambodgian în vizita in țara noastră.In timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Nicolae Ceaușescu si prințul Norodom Sianuk au rostit toasturi, care au fost urmărite cu interes și subliniate cu aplauze.La încheierea toasturilor au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.

La Palatul Republicii au început, în ziua de 11 decembrie, convorbirile oficiale intre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk.La convorbiri au participat :Din partea română — Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Iosif Ugiar, > secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.Din partea cambodgiana Sarin

Chhak, membru al Biroului Politic al C.C. al Frontului Unit Național al Cambodgiei, ministrul afacerilor externe al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei, Chea San, membru al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., ambasadorul Cambodgiei la București. Keat Chhon, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C.Cei doi șefi de rtat au avut un schimb de păreri în probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-cam- bodgiene, precum și In legătură cu

(Agerpres)

60 MILIOANE LEI ALOCATE
PENTRU POMUL DE IARNĂCa expresie a grijii partidului și statului față de copiii patriei, și în acest an au fost prevăzute în bugetul de stat, al sindicatelor și al altor organizații obștești fondurile necesare organizării pomului de iarnă pentru copii.

Ținînd seama de rezultatele deosebite obținute de oamenii muncii în îndeplinirea înainte de termen a prevederilor cincinalului 1971—1975, prin decret al Consiliului de Stat se a- locă suma de 60 milioane lei din rezerva bugetară, in vederea organizării pomului de iarnă pentru copii.
MESAJUL

adresat de președintele
Nicolae Ceaușescu

studențeștiDragi prieteni tineri,îmi face o deosebită plăcere să vă adresez un călduros salut dumneavoastră, participanților la cea de-a XIII-a Întîlnire europeană a uniunilor naționale studențești — importantă reuniune a tineretului universitar, care își propune să dezbată probleme de deosebită însemnătate privind sporirea contribuției tinerei generații la eforturile pentru securitate și colaborare pe continent, la cauza generală a destinderii și păcii, a făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Întîlnirea dumneavoastră se desfășoară in condițiile cînd în viața internațională au loc profunde schimbări revoluționare, naționale și sociale, mutații adinei în raportul mondial de forțe, cind se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de a fi stăpine pe bogățiile naționale, pe propriile destine, de a se dezvolta libere, lntr-un climat de pace și securitate. Trebuie spus insă că procesul și cursul destinderii, care se afirmă în viața internațională ca rezultat al acestor schimbări, se află încă la început; in lume sînt încă forțe care pot pune în pericol securitatea popoarelor, pacea mondială. De aceea este necesară, mai mult ca oricînd, intensificarea luptei unite a popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni pentru consolidarea și dezvoltarea acestui curs.Reuniunea dumneavoastră are loc la citeva luni de la încheierea cu succes a Conferinței general-europe- ne, care a constituit un eveniment de importanță istorică în viața continentului și a deschis perspectiva unei politici noi, de pace și colaborare fructuoasă Intre toate popoarele Europei. Esențial este acum să se întreprindă măsuri ferme și eficiente pentru transpunerea concretă în viață a principiilor adoptate la conferință. în primul rînd pentru dezangajarea militară a continentului, avînd în vedera, faptul că, în

prezent, în Europa se află concentrate cele mai puternice forțe militare și armamente din cite a cunoscut istoria — inclusiv armament nuclear — ceea ce creează un grav pericol pentru viața popoarelor europene, pentru viitorul tineretului, pentru însăși soarta civilizației umane. Tinăra generație din toate țările- europene este vital interesată să militeze cu cea mai mare ferr.îtate pentru înfăptuirea acestor măsuri, să-și aducă întreaga contribuție la întărirea încrederii și colaborării pe continent, la crearea unor relații noi. de egalitate și respect între state, a unui climat de pace și securitate, care să dea garanție fiecărei națiuni că se va putea dezvolta în mod liber, la adăpost de orice agresiuni.Una din problemele deosebit de complexe care preocupă astăzi omenirea și la rezolvarea căreia — alături de masele populare, da forțele înaintate de pretutindeni — generație poate șl trebuie să contribuție importantă este rea stării de subdezvoltare se mai află o mare parte a instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe egalitate și echitate, care să permită dezvoltarea mai rapidă a tuturor țărilor, și în primul rînd a celor râmase în urmă, să favorizeze accesul larg al fiecărui popor la cuceririle științei și tehnicii moderne. Există, de asemenea, problema deosebit de gravă a dezarmării — și in primul rînd a dezarmării nucleare — a o- pririi cursei înarmărilor, care apasă greu umerii popoarelor, sporind pericolul declanșării unui nou război mondial nimicitor.Fără nici o îndoială că reuniunea dumneavoastră va dezbate intr-un spirit de adincă responsabilitate toate aceste probleme majore, precum și alte: probleme importante ale tinerei generații, legate de lupta pen-
(Continuare în pag. a V-a)

tinăra aducă r> lichida- în care lumii și

Toastul preseOMi
Nicolae Ceausescu

Toastul șefului statului

Alteță, șef al statului Cambodgia.Prințesă Monique Sianuk,Stimați oaspeți cambodgieni,Prieteni și tovarăși,Este o deosebită plăcere pentru noi să vă salutăm din nou în România și să dăm glas sentimentelor poporului nostru, care s-a bucurat și a primit cu deosebită satisfacție victoria remarcabilă a poporului cambodgian.Vizita pe care o faceți în țara noastră are loc la cîteva luni după măreața victorie obținută de poporul cambodgian în lupta împotriva imperialismului, a intervenției străine, pentru a-și apăra independența, suveranitatea, dreptul de a-și făuri o viață liberă, corespunzător năzuințelor sale. Poporul român, care a cunoscut el însuși vreme îndelungată dominația străină. a fost tot timpul alături de poporul cambodgian — așa cum a fost și este de partea tuturor popoarelor care își apără independența și suveranitatea națională.Victoriile remarcabile obținute de poporul cambodgian, de poporul vietnamez și de poporul laoțian se înscriu în cadrul profundelor schimbări care s-au produs în raportul internațional de forțe. Aceste transformări revoluționare petrecute pe plan internațional demonstrează cu putere că atunci cînd un popor este hotărît să-și apere independența, să-și asigure dreptul de a trăi liber, de a fi sțăpîn pe destinele sale, nu există nici o forță în lume în stare să-1 înfrîngă.Știm că timp de cinci ani poporul cambodgian a dus o luptă grea, a dat multe sacrificii ; dar aceste sacrificii au fost încununate de o victorie strălucita, care îi deschide o perspectivă minunată pentru o viață liberă, pentru progresul său economic și social.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Domnule președinte al Republicii Socialiste România, Doamnă Ceaușescu,Excelențe,Doamnelor, domnilor,Cu profundă emoție și sinceră bucurie mă aflu din nou în Republica Socialistă România glorioasă, al cărei eminent șef de stat, Excelența Sa președintele Nicolae Ceaușescu, și al cărei mare și viteaz popor, precum și partidul și guvernul, nu au încetat niciodată să acorde poporului cambodgian un sprijin fără rezerve, un ajutor multilateral și solidaritatea lor activă în lupta sa pentru redobîndirea suveranității naționale și păcii.Primirea grandioasă și extrem de călduroasă pe care (n această dimineață prestigioasa capitală, Bucu- ’es'.i. a rezervat-o delegației naționale a Cambodgiei, minunatul dineu din această seară și discursul nobil pronunțat de Excelența Sa președintele Nicolae Ceaușescu simbolizează perfect și minunat marea prietenie, de o calitate excepțională, și sentimentele de înaltă stimă pe care Republica Socialistă România le nutrește față de poporul cambodgian și exprimă, în același timp, felicitările cordiale și entuziaste adresate de România Cambodgiei eliberate și învingătoare a imperialismului agresor.Domnule președinte al republicii,Permiteți-mi să vă mulțumesc din toată inima pentru toate acestea.Membrii guvernului și membrii Frontului Unit Național al Cambodgiei m-au rugat, la plecarea mea din Pnom Penh, capitala noastră, să prezint Excelenței Voastre omagiul lor de admirație și respect și să vă spun că nu vor uita niciodată faptul că, în peri- - oada cea mai tragică din istoria patriei noastre, Ex-

(Continuare in pag. a IlI-a)

In timpul dineului oficial

■w

(Continuare in pag. a IlI-a)
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LA NIVELUL MAXIM AL POSIBDJTĂTILOR
După cum's-a anunțat, la 8 decembrie a.c. industria județului Timiș a îndeplinit integral prevederile cincinalului 1971—1975 la producția globală. Drept urmare, pînă la finele acestui an, ihdustria județului va obține peste prevederi o producție in valoare de 1,5 miliarde lei. Există o bună bază pentru aceasta. în 11 luni au fost realizate suplimentar 147 416 kW motoare electrice, 5 285 tone țiței, 921 tone tablă subțire, produse ale industriei electronice în valoare de 8,3 milioane lei, aparatâj electric de înaltă tensiune — de 8,2 milioane lei, mașini-unelte de prelucrare a metalelor prin așchiere — de un milion lei, 5 milioane, bucăți cărămizi și blocuri ceramice, importante cantități de produse ale industriei chimice. Aceste reaulțate puteau fi șj, mai, bune, mai consistente dacă toate unitățile — între care întreprinderile „Electrobanat", „Solventul", ..Modern" din Timișoara. „Textila" din Lugoj ș.a. — iși îndeplineau ritmic ;și integral planul. Pentru colectivele de' oameni ai muncii și organizațiile de partid din întreprinderile restanție- re. problema nr. 1 la ora actuală o constituie recuperarea grabnică a ră- minerilor in urmă în realizarea planului, astfel incit luna decembrie și. întregul an 1975 să marcheze, in întreaga industrie a județului, rezultate cît mai bune la toți indicatorii.— De la asemenea cerințe majore a pornit și comitetul județean de partid in stabilirea „strategiei" întregii activități industriale in ultimul trimestru al anului, în luna decembrie — ne spunea ing. Ilie Morodan, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R. în acest scop, au fost alcătuite colective ale comitetului județean de partid care, împreună cu delegați ai centralelor industriale și ministerelor, sprijină îndeaproape unitățile economice, prin tot ceea ce este posibil, pentru suplimentarea producției în întreprinderile care dispun de rezerve, țelor în situație.— Ce prinderile din județ in ultima lună a anului ?— în decembrie, product' industrială va spori cu 10—12 la sută față de realizările medii ale lunilor precedente.

— Este un obiectiv care poate fi îndeplinit ?— în totalitate. O atestă rezultatele din ultima perioadă cînd producția industrială a jiidețulgi a crescut in medie.- de la o lună la alta, cu aproape 100 milioane lei.Să vedem cum se acționează in a- ceste zile in întreprinderile județului .pentru îndeplinirea și depășirea planului in ultima lună ă anului, pentru recuperarea restanțelor. Colectivele celor 28 de întreprinderi din industria ușoară, de pildă,, și-au propus să obțină in decembrie, in comparație cu

nomia județului Timiș. La întreprinderea „Electrobanat" din Timișoara, unde, in ultima lună a anului, volumul producției urmează să crească cu >17 la sulă față de realizările din luna ‘ nâiembrie, adresăm tovarășului director, ing. Nicolae Margăn. o gură întrebare < ' . . *— Ce măsuri se aplică acum tru îndeplinirea acestei sarcini, tru recuperarea restanțelor ?— în primul rind. punem accentăl pe fabricarea de produse cu desfacere asigurată. Am completat profilul de fabricație cu numeroase produse noi.

siri-penpen-

Muncă tenace, stăruitoare
‘ . r r . CK . t: -v ... I

în întreprinderile din județul Timiș pentru
a încheia anul 1975 cu bune rezultate

pentru recuperarea restan- cele aflate într-o asemeneasarcini și-au asumat între-

realizările lunii precedente, un spor de producție de 50 milioane lei, și, in același timp, să dubleze livrările la export. Pentru aceasta. în întreprinderile „Modern", „13 Decembrie", „Banatul". „A'rtă textilă" ș.a. s-a Organizat lucrul în schimburi prelungite, s-au asigurat comenzi Ia export și la fondul pieței, precum și baza tehnico-materială la nivelul capacităților de producție, jar muncitorii, inginerii și tehnicienii nu precupețesc nici un efort a realiza produse cit mai și de înaltă calitate. Un tiv al Ministerului Industriei rezolvă la fața locului toate mele de care depinde buna desfășurare a producției în aceste zile.Cu forțe sporite — concretizate în rezultate rodnice — acționează și colectivele din unitățile industriei chimice a județului : întreprinderea de detergenți, „Solventul" și „Azur". O mare atenție se acordă în aceste întreprinderi funcționării ireproșabile a mașinilor și instalațiilor, ceea ce a impus întărirea asistenței tehnice și a exigentei și răspunderii in muncă. Continuăm investigațiile în întreprinderi din construcția de mașini — sector cu o pondere însemnată în eco-

pentru multe colec- Ușoare proble-

Colectivul întreprinderii mecanice din Timișoara a depășit in acest an sarcinile de plan la numeroase sortimente. La altele însă — poduri ru- ■ lanțe electrice de diferite tipufi, macarale auto și motostivuitoare — realizările, pe 11 liini nu s-au situat la nivelul4 prevederilor.'i î — Pentru a mări suplimentările la J unele produse și a recupera restanțele la altele — preciza șeful compartimentului de planificare. Sabin Be- . zerghianu — in intreprindere au fost stabilite grafice de lucru, cu măsuri i precise pe sectoare, echipe și pe utilaje dc bază. Stadiul îndeplinirii pla- i nului și modul cum sint respectate zilnic atît și de co-

a înaltului; nivel Șe tehnicitate.. soluțiilor eficiente, ' în noua turnătorie se va înregistra o pro- comparabilă cu cele mai bune realizări pe plan internațional. Ceea ce se cuvine subliniat este faptul că două treimi din volumul utilajelor c» care a fost dotată noua turnătorie au fost realizate prin auto- utilare la „Tractorul", iar montarea lor s-a executat cu forțele proprii ale întreprinderii. Alături de specialiștii I.P.C.M. — filiala Brașov, care au elaborat proiectul construcției. ai întreprinderii de tractoare, care au conceput tehnologiile de execuție, colectivul întreprinderii dc construcții industriale și Brașov are meritul fi realizat o lucrare in felul ei și la un calitativ superior.Prin intrarea în țiune a noii capacități — am reținut de la ing. Va- sile Sechel, directorul general al Centralei industriale de tractoare și mașini agricole din Brașov — se asigură acoperirea necesarului de piese turnate al întreprinderii de tractoare, ale cărei sarcini de plan vor crește mult în următorul cincinal. De asemenea, vor fi satisfăcute și necesitățile altor întreprinderi din cadrul centralei. Se creează, totodată, condiții ca o seric de piese care se obțin în prezent din oțel să fie realizate din fonte speciale și nodulare, cu caracteristici . fizico-mecani- ce superioare, să fie acoperite în mai mare măsură. cererile de piese de schimb. In același timp, capacitățile din întreprinderile centralei care toarnă acum piese pentru „Tractorul" vor fi folosite pentru satisfacerea propriilor necesități.

atenție s-a acordat grijii față de .om, față <je condițiile in care acesta lucrează. Din acest punct de vedere, se poate apre- ductivitatecia că este un Sistemul practicat pirația particulelor de nisip și praf să se realizeze de sus în jos. Agentul poluant, nisipul. și praful, nu mai este ridicat și evacuat in atmosferă prin partea superioară a halelor, pentru

complet Închis. Din de vedere tehnoio- remarcă faptul că pro- automatizat,
spațiu punct gic se întregul proces de d ucție este-fiind condus de la un tablou de comandă electronic. Rolul omului care lucrează în această „cetate a tehnicii noi" a devenit similar cu cel al operatorului chimist și constă in supravegherea utilajelor și instalațiilor. Munca fizică, obositoare, din turnătoriile mai vechi, este eliminată. Meserii ca for-

DEBUT. Ziua de 11 decembrie 1975 va rămînă înscrisă ca unul din momentele de seamă din activitatea întreprinderii de tractoare din Brașov.- în • această zi a fost elaborată prima șarjă la noua turnătorie de fonte speciale, obiectiv reprezentativ pentru gindirea tehnică și capacitatea creatoare a specialiștilor noștri, a cărui construcție a început cu circa doi ani în urmă. Se apreciază că turnătoria depășește, sub aspectul concepției constructive și tehnologice, tot ce ș-a realizat pînă acum in acest domeniu la noi în țară, aceasta constituind o sinteză a experienței acumulate in organizarea activității în sectoarele primare, a folosirii celor mai eficiente și valoroase soluții aplicate atît la „Tractorul", cit și . pe plan mondial.

nouavast de permite ca as- fine
turnătorie laborator, ventilație

nului și modul cum sînt aceste grafice se urmăresc de comitetul de partid, cît mitetul oamenilor muncii.într-adevăr, multe din prevăzute in grafice au și lost transpuse in practică. Bunăoară, in secția prelucrări la cald, ing. Gavril Cris- ' tea, șeful Secției, arăta că S-a trecut la echiparea unor sectoare cu modele noi, metalice, cu o durabilitate și precizie ridicate, s-a extins forjarea in matrițe închise, s-au introdus a- mestecurile cu autoîntărire, a fost pus in funcțiune un cuptor cu inducție pentru elaborarea fontei, iar in ; scopul bunei întrețineri a utilajelor și instalațiilor se lucrează in trei schimburi. „Toate aceste măsuri și altele — spunea șeful secției — ne permit ca, pină la 12 decembrie, să fabricăm piesele și subansamblele necesare pentru producția acestui an".— Secția prelucrări mecanice — aprecia ing. Mircea Popa, șeful secției — își va îndeplini planul anual la piese prelucrate cu 7—8 zile mai devreme. în secție s-au întărit foarte mult disciplina in muncă, răspunderea pentru folosirea cit mai deplină a timpului de lucru. Ca urmare, in 8 ore de lucru, în secția noastră se obține acum o producție echivalentă cu valoarea a 3 poduri rulante electrice de peste 35 tone-forță. Apoi, trebuie amintit că unele sectoare de producție au fost dotate cu noi mașini-unelte de mare productivitate, unele realizate în întreprindere, prin auto- utilare. Un exemplu : agregatul de prelucrat carcase pentru reductoare, construit prin autoutilare. înlocuiește, practic, 3—4 mașini de alezat și frezat. Trecîndu-se la utilizarea unei noi tehnologii de prelucrare a roților dințate la cutiile de viteză ale moto- stivuitoarelor, în prezent, producem lunar 20—30 cutii in plus.Străduindu-se să recupereze integral restantele la unele produse, să suplimenteze cantitățile la sortimentele solicitate de beneficiarii interni sau la export, unele colective de întreprinderi din județul Timiș solicită, pe bună dreptate, să se îmbunătățească aprovizionarea tehnico-materială. în acest sens, iată citeva din problemele care trebuie rezolvate de urgentă :0 întreprinderile „Progresul" din Brăila și „Tractorul" din Brașov să facă tot posibilul pentru a recupera restanțele față de întreprinderea mecanică din Timișoara, la reductoare șl, respectiv, la motoarele de 45 C P și 65 C P.e întreprinderea „Carbosin" din Copșa Mică să livreze grabnic întreprinderii „Electrobanat" plăcile ție polimetacrilat restante, iar „Polico- lor“ din București — grundul gri e- lectroforetic.© Combinatul chimic din Rîmnicu- Vîlcea să . recupereze, răminerile , în urmă față de întreprinderea .'.SdTvfen- tul“ din Timișoara la octanoL La întreprinderea de detergenți realizarea in luna decembrie a unei producții de 10 milipane lei depinde numai de primirea grabnică a 118 tone alcooli grași de la Combinatul petrochimic din Borzești.

I

■v
măsurile

solicitate de economia națională. A- mintesc. in acest sens, dispozitivele de acționare a întrerupătoarelor-de înaltă tensiune, redresoarele pentru locomotivele electrice, rezistențele , pentru macarale, tablourile de forță pentru transformatoare mari, electro- magneții necesari mașinilor-unelte ș.a. Concomitent, urmărim stăruitor întărirea disciplinei tehnologice și a muncii, îmbunătățirea asistenței tehnice in toate schimburile, creșterea gradului de utilizare a tuturor mașinilor și instalațiilor. Ca rezultat al acestor preocupări. în prima decadă a lunii decembrie ritmul de creștere a producției se situează la nivelul prevăzut, de 17 la sută, ceea ce ne dă garanția că, pînă la sfirșitul anului, - contractele încheiate cu beneficiarii vor fi onorate în măsură covîrșitoare.La întreprinderea „Electrobanat", între alte acțiuni, am mai reținut că după fiecare schimb, în fiecare secție și sector de activitate, birourile organizațiilor de partid, împreună cu conducerea operativă, analizează stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan, stabilesc noi măsuri și intervin pe loc, ori de cite ori apar neajunsuri în producție.

DEBUT INDUSTRIAL 75 s

Cînd în locul tractoarelor
se „repară ••• graficele

CONCEPȚIE CONSTRUCTIVA ȘI TEHNOLOGICA. Sub aspect constructiv, turnătoria de fonte speciale de la „Tractorul" are la bază o concepție nouă, îndrăzneață. Spre .deosebire' de turnătoriile existente în țară — chiar cele puse in funcțiune în ultimii ani — care au organizată activitatea la parter și subsol, de unde rezultă o serie de inconveniente, in noua turnătorie întregul proces de formare, topire și turnare se desfășoară la e- taj, la parter aflindu-se doar benzile care transportă piesele turnate, a- mestecurile de formare și curățătoria. Subsol nu există. Concepția superioară de organizare a procesului de producție pornește chiar de la asigurarea materiilor prime și materialelor de formare. Nisipul necesar în perioadele de toamnă, iarnă și 'primăvară este adus din timpul verii, fiind uscat și depozitat în silozuri de capacitate mare. Manipularea nisipului și a bentonitei se face pneumatic, într-un

Turnătoria de fonte speciale 
de la „Tractorul66 din Brașov

montaje de a uniqă nivelfunc-
matoi'i, miezuitori, turnători și-au schimbat conținutul, ele fiind înlocuite de cele proprii operatorilor, care sînt, de fapt, mecanici, electricieni, e- lectroniști. O altă noutate o reprezintă preîncălzi- rea metalului înainte de a se introduce in cuptoare, ceea ce permite scurtarea duratei procesului de topire. între topire și turnare, metalul scurt popas in de menținere a turii, asigurindu-șe astfel fluiditatea fontei. Toate aceste, cuptoare funcționează cu curenți de inducție, putîndu-se elabora — spre deosebire de cubi- louri — orice fel de fonte speciale. Nou este și faptul că amestecurile de formare sint după turnare, permite reducerea consumului de nisip, consum care aici este de 2,5 ori mai mic decit cel mediu pe ramură.

face un cuptoare tempera-

refolosite ceea ce
CONDIȚII EXCELENTE DE MUNCA. O mare

a recădea apoi peste oameni și împrejurimi, ci este absorbit prin partea de jos a acestora, fiind captat și evacuat într-o instalație cu apă, de unde este transportat intr-un bazin. Aici, nisipul și praful se depun, iar apa se reintroduce in circulație. Halele luminoase, gradul ridicat de automatizare și mecanizare, care elimină efortul fizic, lipsa agen- ților poluanți demonstrează că în noua turnătorie s-au asigurat condiții excelente de muncă.
SIPERFORMANTE PERSPECTIVE. Noua turnătorie are trei linii tehnologice, specializate pentru piese mari, mijlocii și piese La o linie lucrează numai 5—6 oameni. Șar- jarea, adică pregătirea materialului pentru elaborarea șarjelor, una din operațiile cele mai grele din turnătoriile clasice, este asigurată de o singură persoană. Datorită

piese .mici.

Nicolae MOCANUcorespondentul „Scînteii"în sezonul rece, activitatea mecanizatorilor și mecanicilor din stațiunile pen.ru mecanizarea agriculturii este concentrată, cu prioritate, la repararea tractoarelor și mașinilor agricole. Ținind seama de numărul mare de tractoare și mașini agricole ce trebuie reparate in perioada de iarnă, centrala de specialitate din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a întocmit un grafic cu sarcini minime deca- dale, pe baza cărora trusturile județene S.M.A. trebuie, s.ă-și organizeze activitatea. „Aceste prevederi sînt o- bligatorii pentru toate stațiunile — a precizat Vladimir Tomuleț, șeful biroului de reparații din minister. Eșalonarea în timp a lucrărilor are drept scop întărirea ordinii și disciplinei în muncă, evitarea situațiilor din alți ani cînd multe mașini și utilaje rămîrieatț de reparat in preajma începerii activității in cimp". Cum sint respectate prevederile cuprinse în graficele întocmite de mihister în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Dolj ?Potrivit datelor existente la minister, lucrările de reparații nu se desfășoară in ritm corespunzător. Astfel, pină la 30 noiembrie graficul de reparații la tractoare a fost îndeplinit în proporție de numai 57 la sută. La județ, în schimb, se consideră că repararea tractoarelor se inscrie în grafic și că n-ar exista nici o rămînere în urmă. La cultivatoare, în situația ministerului se menționează că planul de reparații a fost realizat în proporție de 75 la sută, iar la județ apare o depășire de sută la sută. Lucrurile se prezintă asemănător și la alte mașini agricole. Cum se explică aceste diferențe ? Simplu : mi-

nisterul a prevăzut una, iar trustul — alta. Pornind de la considerentul că iarna-i lungă, conducerea Trustului județean S.M.A. Dolj și-a făcut unele socoteli greșite, negospodărești. A stabilit ca un mare volum de reparații să se efectueze la sfirșitul anului sau mai spre... primăvară. „Am fost nevoiți să facem această planificare deoarece cooperativele a- gricole au încă multe lucrări de e- e i—
Raid de sezon 

în stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii 

din județul Dolj

fectuat, ne-a spus Ion Boțilă, directorul trustului S.M.A. Nu . putem scoate tractoarele de la arături pentru a Începe reparațiile".Explicații asemănătoare am primit și in unele stațiuni pentru mecanizarea agriculturii. „Toate tractoarele sint folosite la arături, ne-a spus și Nicolae Cirlă, directorul S.M.A. Perișor. Practic, nu am avut încă posibilitatea să începem reparațiile". La prima vedere, aceste argumente par plauzibile. Anul acesta, in județul Dolj, începutul perioadei de reparații a avut un caracter mai deosebit, determinat de căderea timpurie a primei ninsori și întîrzierea unor lucrări agricole. Iată de ce, in aceste zile, mecanizatorii de la S.M.A. Ca- lopăr, Predești, Giubega, Cetate, Cio- roiași ș.a. puteau fi întîlniți, atît pe

cîmp la executarea arăturilor, cit și in atelierele de reparații. Dar mer- gind în mai multe secții de mecanizare, ne-am dat seama că unele tractoare nu sint nici la arat, nici la reparat. In curtea secției de mecanizare Radovanu, de pildă, se găseau 16 tractoare. Mecanizatorii pre- zenți în secție își căutau, la întim- plare, dc lucru. Cel mai ocupat era mecanizatorul Marin Mitru, care de două zile se străduia să termine de construit... o sobă. Deci, oameni e- rau, mașini de asemenea și totuși nu se făcuse nimic pentru repararea tractoarelor și a utilajelor înscrise in grafic.Situația nu este singulară. Și la secțiile de mecanizare din Perișoru, întorsura ș.a.. multe tractoare nu lucrau pe cimp. dar nici nu erau ,fe-, parate. Adevărul este că. în multe unități, lucrurile. nu au fost luate in serios, considerindu-se că pînă la primăvară mai este destul timp pentru efectuarea reparațiilor. Ca atare, în luna noiembrie, în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au fost reparate numai 456 de tractoare. Ce au făcut oare in toată această perioadă mecanicii de zatorii care nu au cîmp ?In cooperativele dețul Dolj mai sînt de arat circa 30 000 ha și de administrat cantități importante de îngrășăminte, lucrări care trebuie făcute in „ferestrele" iernii. Atunci ce temei are planificarea făcută de trustul S.M.A. ? Dacă se așteaptă o perioadă în care să nu mai' fie nimic de făcut pe cimp, înseamnă că sint puține șanse ca reparațiile să fie gata la termenele stabilite.
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Printre obiectivele economice ridicate în ultimii ani în orașul Curtea de Argeș, se numără și întreprinderea de porțelan de menaj. De la tovarășul inginer Arghir Cio- botaru. directorul întreprinderii, am aflat că, deși tinăr, colectivul aici a reușit să atingă înainte termen parametrii proiectați și îndeplinească exemplar, lună lună, sarcinile de producție. In acest an, harnicii lucrători de aici au produs circa 15 milioane de farfurii, cești, bibelouri șl obiecte decora-

de de să de

tive din porțelan. Pe adresa întreprinderii continuă să sosească numeroase scrisori de felicitare și mulțumire de la beneficiari. în prezent, colectivul unității este angajat în pregătirea producției viitor. în 1976 producția crește cu 63 la sută, eforturi pentru înnoirea in funcție de preferințele și exigențele cumpărătorilor. Este de remarcat că față de 32 de sortimente, cite se realizează în prezent, în anul viitor numărul acestora va ajunge

parte din noile pro-
din anul globală va Se depun producției

la peste 100. Oduse au și fost lansate în producție, o contribuție importantă aducindu-și creatorii de modele, în frunte cu inginera Ana Bălșeanu, șefa biroului tehnic, și Constantin Cantea, șeful atelierului de creație. S-au luat măsuri eficiente cu privire la creșterea indicelui de calitate, in strinsă legătură cu sporirea instruirii profesionale a oamenilor.
C. GHEORGHEcorespondentul „Scînteii1

Filatura românească de bumbac din Capitală. Ca urmare a gospodăririi superioare a materiilor prime, pinâ la sfirșitul anului se vor valorifica circa 90 tone deșeuri rezultate din procesul tehnologic, din care se vor obține 60 tone fire pentru produse tehnice. în fotografie: aspect din secția finisai a întreprinderii. Foto : S. Cristian

ANCHETA
„SCÎNTEir
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Cum se acționează pentru
reducerea consumului de energie si

14. La producția 
de energie electrică

t

Anul acesta electrică a țării miliarde kWh, din care aproximativ 28 la sută se obține în termocentrale pe bază de cărbune. Este o proporție care atestă preocuparea energeti- cienilor de a traduce în viață sarcinile stabilite de conducerea partidului privind extinderea utilizării cărbunilor, in primul rind a lignitului, in producția de energie electrică, spre a se economisi țițeiul și gazele naturale in vederea valorificării lor .superioare prin chimizare. Dar unitățile energiei electrice mai au de îndeplinit și o altă importantă sarcină — și anume, de a produce energia e- lectrică, atit de necesară progresului economic al țării, in condiții de eficiență superioară, prin diminuarea substanțială a consumurilor tehnologice proprii in centralele electrice, precum și a pierderilor in rețelele de transport. Traducind in viață această sarcină, colectivele din întreprinderile industriei energiei electrice au e- conomisit, în 11 luni din acest an, 90 000 tone combustibil convențional.O contribuție importantă la această acțiune de gospodărire judicioasă a combustibilului și energiei are întreprinderea „Electrocentrale" din Craiova, care funcționează in principal pe bază de cărbune. Trebuie remarcat faptul că. in acest an, apli- cînd o serie de măsuri tehnico-orga- nizatorice. colectivul întreprinderii a reușit să realizeze fiecare kilowat-oră cu 2,6 grame de combustibil mai puțin decît era planificat, pe această cale înregistrind însemnate economii la consumul propriu tehnologic de combustibil. Cit privește economiile de energie electrică obținute de întreprindere, în 11 luni acestea însumează peste 10 milioane kWh. Toate acestea au fost înregistrate in condițiile depășirii planului de producție a energiei electrice pe bază dc lignit cu 15 milioane kilowați-oră.Firește, pornind de la aceste date și comparații reprezentative cu privire la evoluția consumurilor specifice și a producției în întreprinderea craioveană, se pune întrebarea : care este suportul acestor realizări ?— Participarea tuturor muncitorilor, tehnicienilor, maiștrilor și inginerilor, intr-un cuvînt, a întregului

producția de energie va ajunge la circa 54 colectiv — apreciază tov. ing. Vasile Mănescu, secretar al comitetului de partid din Întreprindere — la stabilirea și aplicarea celor mai bune soluții de economisire a energiei, de creștere a producției, iată ce explică rezultatele din ultimul an al cincinalului. Citeva exemple sint edificatoare în acest sens. Brigada condusă de maistrul Nicolae Ene, de pildă, a realizat preincălzitorul de joasă presiune pentru turbinele de 315 MW într-o soluție îmbunătățită. Refacerea etanșeității condensatorului de la grupul

- 5Numitorul comun al activității lucrătorilor de la cele două agregate de mare putere : disciplina in producție, o temeinică cunoaștere a proceselor tehnologice, măiestrie profesională in exploatarea lor la întreaga capacitate, dar cit mai economică, pe bază de combustibil inferior.— Gradul înalt de automatizare a funcționării blocurilor energetice de 315 MW — ne spune tov. Alexandru Smarandache, șeful grupului nr. 8 — dă posibilitatea realizării unor parametri de exploatare superiori. Totul este să știm să valorificăm a- ceastă posibilitate, printr-un regim optim de exploatare. Buna pregătire profesională a operatorilor și răspunderea lor în muncă constituie „secretul" realizărilor noastre.

combustibil

t
ÎNTREPRINDEREA „ELECTROCENTRALE" DIN CRAIOVA

Un exemplu stimulator

nr. 3 de 50 MW, lucrare cu importante . efecte economice pozitive, a fost executată de către echipa lui Ion Marin, cu trei zile mai devreme decit s-a planificat. Blocurile ter- moenergetice de 100 MW au fost readuse la parametrii nominali de funcționare prin realizarea a diverse lucrări. Asemenea măsuri au dus la economisirea a mii de tone de’ combustibil convențional. Importante e- conomii s-au înregistrat prin strădaniile celor care asigură exploatarea agregatelor energetice, fie din sala turbinelor, a cazanelor sau din sectorul de alimentare cu combustibil.Ne aflăm în camera de comandă termică a grupurilor energetice de 315 MW. Din discuția cu maistrul principal Vasile Dan, reținem un fapt deosebit : „Revizia tehnică de la grupul nr. 7 de 315 MW a fost terminată de curind, in bune condiții de calitate, cu citeva zile mai devreme, astfel incit s-a produs suplimentar un milion kilowați-oră de energie e- lectrică". Este un lucru important dacă precizăm că agregatul utilizează lignit. La întreaga capacitate funcționează și grupul nr. 8 de 315 MW.

Șeful grupului are numai 27 de ani. El privește cu răspundere sarcina de a conduce exploatarea unuia dintre cele mai mari grupuri energetice ale țării. în cadrul inițiativei „Fiecare kWh-gram-calorie economisit la maximum", colectivul său înscrie însemnate realizări, materializate in e- conomii de zeci de tone de combustibil. Atit cei care lucrează la acest grup, cit și lucrătorii de la grupul nr. 7 de 315 MW și-au pus la inimă sarcina stabilită de conducerea partidului, de a exploata agregatele energetice în condiții de deplină siguranță in funcționare. Pentru aceasta, între altele, s-au înlocuit și completat unele instalații ale celor două a- gregate cu echipamente de automatizare și reglaj fabricate în țară. O a- tenție sporită a fost acordată îmbunătățirii fiabilității instalațiilor, întreținerii și reparării acestora. Ca urmare, numărul de incidente a scăzut substanțial, ceea ce s-a repercutat pozitiv asupra alimentării consumatorilor și, în același timp, asupra diminuării consumurilor proprii de combustibil și energie electrică.Colectivul întreprinderii „Electro-

centrale" din Craiova nu se mulțumește cu rezultatele de pînă acum. Potrivit măsurilor stabilite pînă In prezent, se vor economisi anul viitor circa 8 500 tone combustibil convențional.— Pentru fiecare gram de combustibil pe care îl smulgem consumurilor specifice — sublinia tov. ing. Ion Bărbulescu, directorul întreprinderii — trebuie să facem eforturi deosebite. în anul 1976, ne vom concentra în special atenția asupra agregatelor din etapa I, pentru perfecționarea lor. Totodată, vom scurta cu 10 zile durata reparațiilor în cadrul reviziilor tehnice la grupurile de 315 MW. ceea ce ne va permite să producem suplimentar, pe bază de lignit, circa 14 milioane kWh de energie electrică.Alături de întreprinderea craioveană, rezultate bune în domeniul gospodăririi judicioase a combustibilului și energiei electrice au obținut în a- cest an și centralele de la Borzești, Galați, Mintia ș.a. Dar economiile înregistrate de aceste unități au fost diminuate de depășirea normelor de consum in alte intreprinderi „surori". Iată de ce, recent, consiliul de conducere al Ministerului Energiei E- lectrice a inițiat noi acțiuni pentru diminuarea consumurilor proprii tehnologice, pentru încadrarea în normele stabilite. întreprinderea „Electrocentrale" Rovinari, bunăoară, care se confruntă cu probleme deosebită, legate de construcția echipamentelor, și unde se inregistrează cele mal mari depășiri ale consumurilor specifice. este una din unitățile unde anul viitor se vor aplica măsuri riguroase pentru îmbunătățirea regimului de funcționare. Și in domeniul transportului și distribuției energiei electrice vor fi intensificate eforturile în scopul preîntimpinării depășirilor de consumuri. Pentru succesul acestor acțiuni, rolul principal îl au colectivele unităților energetice. Ele vor fi sprijinite de specialiști din centrala industrială de resort și din minister, care vor contribui la rezolvarea promptă a problemelor tehnice și organizatorice. In acest fel, producătorii de energie electrică și termică, prin rezultatele ce le vor obține în anul 1976, vor face dovada înțelegerii înaltei responsabilități ce le revine în folosirea cît mai economică a combustibililor și energiei, îndeplinind astfel și mai bine sarcinile sta«j bilite de conducerea partidului.
IonLAZÂR

pen.ru
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VIZITA PRINȚULUI NORODOM SIANUK, ȘEFUL STATULUI CAMBODGIA
Toastul președintelui

Niculae Ceausescu
(Urmare din pag. I)Prin lupta sa, poporul cambodgian a adus o contribuție importantă nu numai la cauza proprie, ci și la cauza eliberării popoarelor de pretutindeni, la cauza păcii și colaborării internaționale. Putem afirma cu deplin temei că lupta popoarelor din Indochina a contribuit într-o măsură uriașă la schimbările produse în raportul de forțe pe plan internațional. Este adevărat, poporul român, ca și alte popoare, a acordat un sprijin activ poporului cambodgian, precum și celorlalte popoare din Indochina. Am făcut aceasta acționînd în spiritul politicii consecvente a Partidului Comunist Român, a României socialiste, de solidaritate militantă cu toate popoarele care luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru dreptul de a fi stăpîne In țara lor.în același timp, doresc să reafirm și cu acest prilej că, la rîndul lor, popoarele cambodgian, vietnamez și laoțian au acordat și ele un spri- sjin activ României, ca și altor țări, în lupta pentru făurirea noii orîn- iduiri sociale, pentru noi relații în viața internațională. în aceasta constă, de altfel, esența solidarității internaționale ; în faptul că popoarele de pe diferite continente care luptă sub diverse forme pentru progres economico-social și pentru independență își acordă reciproc ajutor, că lupta unuia este, în același timp, și lupta celuilalt, că victoriile și succesele lor. fie în dezvoltarea economică, fie în lupta împotriva dominației străine, se condiționează reciproc. Aceasta constituie expresia celei mai înalte solidarități, a unității în lupta pentru o viață mai bună și mai dreaptă.Doresc să folosesc și acest prilej al vizitei în România a șefului statului cambodgian și a celorlalți prieteni cambodgieni pentru a a- dresa poporului cambodgian, Frontului Unit Național al Cambodgiei, Guvernului de Unitate Națională cele mai calde urări de mari succese în noile condiții de dezvoltare independentă a țării, din partea partidului, a guvernului și poporului român.Sperățn că vizita dumneavoastră va constitui un nou moment în dezvoltarea relațiilor și a colaborării dintre popoarele noastre în edificarea unor economii independente. în întărirea solidarității pe plan internațional în lupta pentru noua ordine .economică, pentru raporturi de deplină egalitate între toate națiunile.Vă aflați în România în împrejurări cînd și poporul român a obținut, tot în acești cinci ani, o victorie importantă, prin realizarea înainte de termen a planului cincinal. Desigur, lupta și munca poporului român s-au desfășurat în alte condiții, dar rezultatele pe care le-am avut ne-au permis să ne putem exprima mai activ solidaritatea cu popoarele din Indochina, ca și cu alte popoare, in lupta lor grea împotriva intervenției străine.Ați mai vizitat România ; veți avea posibilitatea și de această

dată să cunoașteți unele preocupări și rezultate obținute de poporul nostru în făurirea unei vieți noi. Deoarece poporul cambodgian pornește acum la un drum nou, putem să spunem că experiența noastră demonstrează că și în edificarea noii orînduiri sociale orice popor care își unește toate forțele va obține cu siguranță victoria deplină.în acest an, în Europa a avut loc Conferința pentru securitate europeană. Ea reprezintă un moment de importanță istorică nu numai pentru continentul nostru, dar și pentru întreaga lume. Se impune însă să intensificăm în continuare eforturile pentru realizarea în viață a celor consemnate în documentele semnate la Helsinki. în primul rînd, se impun măsuri hotărîte de ordin militar, de dezangajare militară, pentru a consolida și .dezvolta cursul destinderii și a asigura realizarea securității în Europa.în cursul convorbirilor de astăzi am făcut un schimb de păreri a- supra multor probleme internaționale. Am discutat despre problemele legate de noua ordine economică internațională, de situația din Orientul Mijlociu, de necesitatea dezarmării generale și in primul rînd nucleare, precum și asupra necesității întăririi și unirii eforturilor tuturor forțelor progresiste, a tuturor popoarelor, pentru a contribui la soluționarea complexelor probleme ale contemporaneității, în interesul păcii și colaborării internaționale. Am subliniat rolul important pe care urmează să-l joace Organizația Națiunilor Unite, alte organisme internaționale în participarea activă a tuturor popoarelor — indiferent de mărimea sau orîn- dpirea lor socială — la democratizarea vieții internaționale, la înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune. Am constatat cu satisfacție că în toate aceste probleme popoarele noastre sînt animate de aceleași sentimente și dorințe, ceea ce îmi dă temei să afirm că și in viitor România și Cambodgia vor conlucra tot mai strins, atît pe plan bilateral, cît și internațional.Iată de ce doresc. încă odată, să subliniez cu satisfacție că vizita pe care o faceți acum în România deschide perspective noi colaborării dintre popoarele noastre, ceea ce corespunde atît intereselor lor reciproce. cît și cauzei progresului și păcii in lume.Cu această convingere doresc să toastșz :în sănătatea șefului statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk. a prințesei Monique Sianuk ;în sănătatea celorlalți prieteni cambodgieni ;urez poporului cambodgian prieten succese tot mai mari pe calea dezvoltării sale independente, multă fericire și prosperitate ;pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării româno- cambodgiene ;pentru pace și colaborare internațională ;în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

Toastul șefului stalului 
Cambudgia, Norodom Sianuk(Urmare din pag. I)celența Voastră, în numele Republicii Socialiste România, nu a ezitat nici un moment să acorde cauzei noastre drepte și luptei noastre de eliberare națională un sprijin fără rezervă, un ajutor multilateral, precum și solidaritatea sa totală, militantă, foarte activă și eficientă, în același timp m-au rugat să spun Excelenței Voastre, poporului, partidului și guvernului că noi socotim victoria noastră și victoria dumneavoastră !Domnule președinte al republicii, Doamnă Ceau.șescu,Excelențe,în războiul său neocolonialist împotriva Cambodgiei. imperialismul a folosit armele cele mai sofisticate și cele mai distrugătoare, inclusiv bombardamente aeriene intensive și atotcuprinzătoare efectuate de sute de superfortărețe B-52 pentru a încerca să nimicească rezistența noastră națională.Eroismul suprem al poporului nostru și al armatei noastre de e- liberare națională a salvat Cambodgia. însă cu prețul celor mai. grele jertfe — peste 600 000 de morți, aproximativ un milion de răniți, peste două milioane dintre compatrioții noștri au pierdut totul : case, ogoare, animale, sate.Imperialismul agresor ar fi vrut să ne arunce țara cu multe decenii în urmă din punct de vedere al dezvoltării sale generale.însă uniți și curajoși în timp de pace, cum au fost și în timp de război, cambodgienii — bărbați și femei — a căror încredere în destinul luminos a! patriei este mai puternică ca niciodată, nu au pierdut nici un moment și au început munca imediat după victorie și eliberare, pentru a ridica țara din ruine și a construi o Cambodgie nouă, democratică, prosperă și fericită, eliminînd orice nedreptate socială, o Cambodgie care să se bucure de o adevărată independentă economică.După 7 luni de muncă asiduă, desfășurată cu entuziasm și într-o unitate frățească, au reușit să refacă și să repună în funcțiune podurile, drumurile, căile ferate, porturile. aeroporturile, uzinele, tot ceea ce este indispensabil vieții sociale și economice a tării.Pornind de la principiul că independența politică este lipsită de sens fără independenta economică, noi am ales și am aplicat ca regulă de conduită intangibilă pentru țara și,., poporul nostru principiul care constă, pe de o parte. în a ne baza, înainte de toate, pe noi înșine, pe propriile noastre forțe și pe propriile noastre resurse in opera de edificare națională și în a rămîne. în orice împrejurări, independenți în conducerea treburilor naționale, iar. pe de altă parte, în a ne dezvolta la maximum agricultura, principala bogăție a țării, și în a industrializa cu fiecare an mai mult Cambodgia, bazind această industrializare pe agricultură, atît din punct de vedere al materiilor prime, cit și al finanțării.Obiectivele pe cate le-am evocat mai înainte, pe scurt, vor fi in mod sigur realizate într-un viitor apro

piat, datorită marilor succese obținute în irigarea agriculturii, care cunoaște deja un avînt remarcabil, în același timp, problemele alimentației și îmbrăcămintei pentru populația țării noastre sînt practic rezolvate.Domnule președinte al republicii,Excelența Voastră a avut totdeauna deplină încredere în capacitatea poporului cambodgian de a infringe pe dușmani oricît de puternici ar fi ei, de a-și redobîndi pacea și libertatea și a construi o Cambodgie demnă să joace un rol important pe scena internațională, în slujba idealurilor noastre comune de pace, de libertate, dreptate și progres.Poporul cambodgian, Frontul său Unit Național, forțele sale armate de eliberare națională, Guvernul său de Unitate Națională sînt mîn- dre de a fi meritat încrederea și stima dumneavoastră, aceasta nu numai pentru că au reușit să în- frîngă imperialismul colonialist extrem de puternic și considerat ca invincibil, dar și pentru că, bazîn- du-se în mod esențial pe ea însăși, Cambodgia noastră eliberată a putut. într-un limp scurt, să vindece deosebit de gravele răni ale războiului, să construiască o viață nouă și să-și reia fără întîrziere locul său în concertul națiunilor și guvernelor de bună credință și în cadrul Organizației Națiunilor Unite.Cambodgia se alătură cu bucurie opțiunii pe care a făcut-o în domeniul relațiilor internaționale Republica Socialistă România, ale cărei destine mărețe și luminoase Ie conduceți cu atîta clarviziune, competență și înalt patriotism, opțiune bazată, pe de o parte, pe conceptul independenței și suveranității, iar. pe de altă parte, pe principiile cooperării în deplină prietenie. fraternitate și egalitate între toate țările și popoarele care aspiră la pace, progres, prosperitate și fericire.Pe plan bilateral, Cambodgia va fi foarte fericită și onorată să coopereze în mod strîns, pe toate planurile, cu Republica Socialistă România și își exprimă satisfacția față de dezvoltarea neîncetată și înflorirea prieteniei care unește pentru totdeauna popoarele, guvernele și țările noastre.Excelenței Voastre, poporului, partidului și guvernului român, Cambodgia exprimă via sa-admirație, cele mai călduroase felicitări pentru noile grandioasele succe- se dobindite în toate domeniile construcției socialiste a României, succese marcate de realizarea înainte de termen a planului cincinal.Permiteți-mi să ridic un toast în sănătatea și fericirea Excelenței Sale domnului președinte al Republicii Socialiste România și a doamnei Elena Ceaușescu.pentru fericirea și prosperitatea poporului român,pentru măreția Republicii Socialiste România,pentru indestructibila și minunata prietenie cambodgiano-română,

in timpul convorbirilor oficiale
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE(Urmare din pag. I)unele aspecte ale actualității politice internaționale.în timpul-convorbirilor s-âu relevat bunele raporturi statornicite intre țările și popoarele noastre, sub- liniindu-se cu satisfacție că aceste legături evoluează sub semnul unei strinse prietenii și solidarități mili

tante, al stimei și înțelegerii ■ reciproce. .A fost exprimată, totodată, dorința comună de a ridica -pe o treaptă calitativ superioară colaborarea dintre România și Cambodgia, pe plan politic, economic, tehnico- științific, cultural și in alte domenii de interes mutual, de a intensifica conlucrarea dintre cele două țări pe tărimul'vieții internaționale.

în deplin consens. s-a apr< extinderea și inia,ir‘a cuntinv lațiilor româno-cmnbodgiene folosul și spre bineh mibc poare, al cauzei uni âtii fot (< tiimperialiste, al păcii și pros, în lume.Convorbirile s-au 1■ sfus:-r.■' atmosferă de caldă cordiali' prietenie.

pentru pace între toate popoarele. (Aplauze).

Călduroasă primire în Capitală

(Urmare din pag. I)Cei doi șefi de stat trec în revistă garda de onoare.Prințului Norodom Sianuk și prințesei Monique Sianuk le sînt prezentate persoanele oficiale române, precum și șefii misiunilor diplomatice veniți jn intimpinare.Numeroși bucureșteni, precum și tineri cambodgieni care studiază în tara noastră, aflați la aeroport, iau parte cu însuflețire la reintilnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk, aplaudă îndelung.în aclamațiile celor de fată, președintele Nicolae Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk părăsesc aeroportul, intr-o mașină escortată de motocicliști, îndreptindu-se spre reședința rezervată inalților oaspeți.La trecerea coloanei., oficiale ne

străzile Capitalei, cei doi șefi de stat sint intimpinăți cu aceeași căldură, mii de bucureșteni aplaudind și ova- ționind pentru prietenia româno- khmeră.La sosirea la reședință, în timpul convorbirii cordiale pe care a avut-o cu președintele Nicolae Ceaușescu și cu tovarășa Elena Ceaușescu. șeful statului cambodgian a ținut să expri-
★Tn cadrul programului ce i-a fost rezervat joi după-amiază, Alteța Sa Regală prințesa Monique Sianuk a vizitat Teatrul Național din Capitală.Alteța Sa a fost însoțită în această vizită de Tamara Dobrin. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La sosire prințesa Moniauc SianuK

me profui B. î'tumii: numirea defl ’bit <!•■ di.Ma făcut de populația CapitalsTovarăș-11 Nicolae Ceausubliniat ea aceasta primirroasă ilusti cază relațiile dinie și co teorare care s-ainicit și se dezvoltâ intre țărpoarele noa stre.
★a fost Intimpin.Ua d<- ’<>: lan. vicepreședi lurii și Educam > Beligan. <1><' > t ■ i persoane oficial,Tn timpul vizitei. \ gale i-au fost pr- ,poete din activitatea ,rt mei seen, dramatice a .,,

prl- i s-au aildu- riete- ator- i poprea)

La sosire pe aeroportul Otopenl
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării
Balta Talomițef. O suprafață imensă încercuită de apele Dunării și Borcei. O luncă intinsă pe circa o sută de mii de hectare. Fostă împărăție a stufărișului, bălților. buruienilor. Tn primăvara anului 1948. partidul a trimis aici pe comunistul Dumitru Dumitru. Cu o sarcină expresă : inceperea defrișării bălții, cultivarea acestui teren după metode științifice.„Trebuia să furăm apelor bucățică cu bucățică, metru cu metru din pămîn- tul sălbatic. Am început cu o pereche de boi și cu un tractor — își amintește E- roul Muncii Socialiste. Dumitru Dumitru. în această bătălie a băltii s-a creat, de fapt, o școală. Cred că nu există acum întreprindere agricolă de stat din Balta Ialomiței. de Ia Ciocănești și pină la Vlădeni. care să nu aibă tractoriști, mecanici, tehnicieni, ingineri care au lucrat cindva la noi. la Pietroiu. w Am pornit de la 300 de hectare. Azi cultivăm 9 000".Prin 1958. alte începuturi, in zona Iezerului, a pădurii Baranga : a început construcția digului. Au funcționat aici șantiere de muncă voluntară ale tineretului. O serie de 300 de brigadieri muncea o lună și jumătate. Cu lopata, cu targa și maiul. S-au îndiguit astfel 17 000 de hectare. Dar in iarna anului 1963. un ză- por a dat peste cap munca de ani și ani. ..Totuși — spune acum inginerul Nicolae Luea. directorul I.A.S. Grădiștea — demonstrasem că în baltă se pot cultiva cereale". In anii următori, statul a dirijat însemnate fonduri bănești pentru îndiguirea incintei dintre Dunăre și Borcea. Pe o distanță de cîteva sute de km a-a dat o adevărată luptă.

Odată cu defrișările, desțelenirile și îndiguirile, era necesară o permanentă veghe. Pentru că in multe locuri terenul pe care abia răsăreau firavele plante cultivate se găsea sub albia Dunării, iar apa încerca u- neori să inșele tenacitatea oamenilor. Actualul director al Trustului I.A.S. Ialomița. ing. Gheorghe Cio- lănescu. era. prin 1958. inginer stagiar la Roseți. „Datorită ploilor din toam
Se caută un nume nou 
pentru Balta Ialomiței...

nă — își amintește el — n-am putut sâ scoatem prea mult porumb din baltă. Practic, am început transportul prin februarie. La mijlocul lunii am trecut, ca de obicei. Borcea. Din cauza zăpoarelor. a inceput să vină apa prin canalul colector Taurul. Ne-am retras pe grindul Clinei, unde-i acum ferma 7. Eram aproximativ 300 de oameni cu căruțe, tractoare, remorci. pe o limbă de pă- mînt. N-avcam alimente, nici adăposturi. Eram înconjurați de ape. dar ne lipsea... apa de băut. Vuietul pe care-1 făceau ghețurile aduse de zăpor ne in- spăimînta. Două zile și o noapte am rezistat acolo. Azi se scot, din locurile acelea, cite 6 000 kg de porumb și cite 4 000—5 000 kg de grîu la hectar".Aici. Ia Roseți. pe fundurile fostelor lacuri Der- vent. Copăile. Pisica. Bra- 

slovița. omul a Învins; balta a devenit o intindere de părnint roditor. Totul se obține prin munca tenace a sute și mii de oameni. „Primăvara ne luptăm cu apele — spune inginerul Mircea Munteanu, directorul I.A.S. Roseți — veghind necontenit digul lung de 50 de km. desfășurăm prășitul, semănatul; vara incepe culesul ; toamna ii continuăm, dar dăm pămintului sămintă pentru 

alte culesuri ; iarna fertilizăm, arăm în continuare pentru că nu reușim să răzbim. Ne-ar trebui tractoare mai multe, mai puternice ; pămîntul bălții se lucrează greu".„De ce le-or mai spune oamenii acestor locuri baltă, Balta Ialomiței ? — se întreabă inginera Pena Bîscoveanu. Poate că ar trebui să le găsim un nume nou. potrivit cu nou! lor destin". Nu ne îndoim că pină la urmă localnicii, a- dică cei care au făurit aici totul, vor găsi această nouă denumire. Ea va ti. neapărat. romantică, așa cum a fost munca și viata lor în acești ani. „Sîntem aici trei familii de specialiști — continuă inginera. Cu noi mai lucrează soții Aurelia si Nicolae Puiu. Valeria și Ilie Gherghescu. Ferma pe care o conduc e una din cele mai îndepărtate. Aici, pe insulă, avem tot ce ne 

trebuie : și locuințe confortabile, și aprovizionare corespunzătoare, și teren pentru a ne demonstra capacitatea organizatorică, științifică. Important este să vrei să taci treabă".La un alt capăt ai bălții, pe terenul Făcăenilor., un mare îndrăgostit al acestor locuri, tehnicianul pensionar Constantin Deveghe. Mulți ani și-a petrecut a- cest om pe malurile Sălta- vei. Recordurile produc

țiilor de griu. porumb, soia, floarea-soarelui realizate de „moș" Deveghe sint și azi amintite, după trecerea a doi ani de la intrarea acestuia în rîndul pensionarilor. Veteranul n-a plecat dintre ape. Ambițios organizator — vrea să obțină de pe iazurile care-1 înconjoară producții record dc pește.Un economist de la Trustul I.A.S. s-a încumetat să aștearnă pe hîrtie lungi coloane de cifre, pe care apoi le-a introdus in mașina de calcul. Concluzia : numai din 1968. „balta" a produs peste 150 000 de vagoane de cereale și plante ■tehnice și aproximativ 100 000 de vagoane de plante pentru nutreț. Dacă s-ar pune cap la cap aceste vagoane. s-ar forma o garnitură de tren lungă de 3 760 de kilometri. Dar Balta Ialomiței mai înseamnă lapte și lină de ta 100 000 

de oi, carne de la 20 000 de taurine. Pentru a obține toate acestea, oamenii folosesc o forță mecanică insu- mind peste 156 000 cai-pu- tere exprimați în tractoare. combine, motopompe. electropompe. in cele 6 remorchere și 30 de șalupe.Balta Ialomiței este totodată o adevărată școală a tenacității, a voinței, a spiritului de echipă. Comunistul Ion Dumitru, șeful fermei nr. 6 Măzăraru. ne spune : „In baltă, campania începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie. Pămîntul acesta, smuls cu atita trudă apelor, apărat de ele cu strășnicie, nu produce dacă nu te simte ce vrei de la el. 1975 a fost un an foarte greu. Cine a vegheat îndeaproape vremea. pămintul și apele, a scos producție frumoasă. La ferma pe care o conduc s-au recoltat cite 5 800 kg porumb, 3 000 kg floarea-soarelui. 2 800 kg soia de pe fiecare hectar. Desigur insă că nu ne mulțumim nici pe departe cu ce am obținut acum".Ion Dumitru, ca toți cei despre care am vorbit aici, ca mulți. mulți alții, este un reprezentant tipic al oamenilor din această mare incintă a fertilității. Oameni care trăiesc în mici comunități, dar se simt mulți . și puternici prin forța voinței și a entuziasmului lor. Muncesc în condiții mai aspre, dar munca aceasta reprezintă pentru ei izvor de mari satisfacții. N-o părăsesc nici la anii pensionării pentru că mereu mai au cile ceva de făcut ca să schimbe înfățișarea și renumele bălții....N-aveți o sugestie pentru numele nou al acestor locuri ?
Aurel DAVID

Am stat de vorbă, la Începutul toamnei, cu unul dintre făurarii Piteștiului de azi. II cheamă Aurei Pușcașu, e fierar-betonist și in cei 27 de ani de muncă pe șantierele de construcții a contribuit cu priceperea și hărnicia lui la ridicarea a peste 20 000 de apartamente (căci, in cadrul municipiului, peste 70 la sută din fondul locativ a fost realizat in anii noștri). Cum s-ar spune, i-au trecut prin miini kilometri de. fier-beton, care au alcătuit suportul extrem de concret al fericirii a 20 000 de familii.— Mi-aduc aminte — ne spunea el — că acum vreo douăzeci de ani, cînd am ridicat primele clădiri mai acătării din centrul orașului, magazinul „Modern" și poșta, de trei-patru etaje, nu mai mult, ne venea amețeală de parc-am fi pus umărul la înălțarea unor zgirie-nori. Și. la drept vorbind, erau, chiar un fel de zgirie-nori dacă te gin- dești că in tot Piteștiul de atunci nu intîlneai decit rar de tot clădire care sâ aibă mai mult decit parter și etaj. Astăzi nu ne mai vine, amețeală nici la edificiile cu unsprezece sau douăsprezece etaje. Ochiul și mintea s-au deprins cu ■ele, ne-au intrat in obișnuință ca-și cum toată viața numai d-astea am fi făcut...Din Calea Bucureștilor, cea mai „veche" arteră a noului Pitești („veche" pentru că numără ceva mai mult de un deceniu) pină in Calea Craiovei. din Tri- vale pină la Războieni. s-a ridicat în ultimii ani o urbe a cărei infățișare respiră prin toți porii prospețime. Noul urbanistic este sim

bolic încadrat aici, la Pitești. de patrulaterul „rampelor de lansare" ce. proiectează orașul de pe Argeș in miezul erei industriale. Privit de pe înalta terasă din preajma stadionului, acest patrulater se dezvăluie impresionant. La sud. spre Slatina, se zăresc „orgile" chimiei. Spre sud-est. către Ștefănești. ochiul distinge

Piteștenii stăpînesc 
peste 250 

de profesii noi
paralelipipedul imensei hale a uzinei de micromo- toare. La nord, spre Gă- vana. freamătă zona industriei bunurilor de larg consum. Iar mai departe, pe valea Argeșului, spre Coli- bași. se inalță vestita uzină de autoturisme.Fizionomia profesională a populației orașului reflectă și ea aceste radicale Înnoiri : cei care, acum trei decenii, nu cunoșteau decit meșteșugul tăbăcăriei și al țesutului, precum și alte citeva meserii curente, pe care le practicau cu mijloace rudimentare, produc acum automobile și motoare electrice, stăpînesc complicate reacții in retor- 

tele petrochimiei, fabrică articole de cauciuc, stofe fine, înnobilează lemnul. Peste 250 de profesii noi au fost însușite in acești ani de piteșteni — profesii de inaltă calificare, dinamice, care solicită o continuă împrospătare a cunoștințelor. Bunăoară, față de cei 3 ingineri din Piteștiul antebelic. orașul numără 

astăzi peste 6 000. în marea lor majoritate oameni tineri, energici, stă- pini pe cele mai diverse și 'mai complexe ramuri ale tehnicii contemporane. Cit privește viitorul profesional al orașului, cifrele sint concludente : numărul elevilor și studenților a atins cifra de 38 000, adică a- proape întreaga populație a orașului de acum zece ani.Există încă un „amănunt" grăitor pentru Piteștiul de azi : comerțul. In- cepind de la marile și elegantele magazine „Trivale" și „Fortuna" — care compun un ansamblu comercial central — și ajun- gind la cele mai mărun

te unități de desfacere din cartiere, pretutindeni ■ ■ i intilni o bună aprov:zi< ■ • re. o servire civilizat... mai în acest cincinal deschis peste 500 no tați, suprafața corner, u dublindu-se. Ingenioa. , s-a1 părut ideea largii • pîndiri a comerțului mentar in Cartiere. în me-'ce comerțul neal". tar — mai ales cel al bl. rilor de folosință înde, , gata — a fost concent, marile unități corner, din centru, unde cum;; torul se deplasează cu < gă inimă deoarece i se oferă posibilitatea de a alege dintr-un sortiment vast șl variat de mărfuri. Aceas, a și explică faptul că numai „Trivale" și i.Fortuna' 1 un dever zilnic de circa cinci milioane lei și ’ desfacerile dfe mărfur. p< . întreg orașul s-au dublat in acest cincinal....Cerul piteștean cunoaște in prezent,o efervesen- tă neobișnuită: febrile fulgerări albastre 'tîșnesc in văzduh ca niște , fantastice reflexe solare. Sint flăcările numeroaselor aparate care sudează țevi și conducte sau sclipirile reflectoarelor care-i ajută pe constructori să-și continue activitatea și la căderea nopții. Este imaginea clocotului neistovit al muncii, imagine pe care n-a putut-o. desigur, surprinde hronicul vechimii, dar care, încrustată în hronicul vremurilor noi. socialiste. întruchipează în acest oraș, bătrin de peste șase secole și întinerit în anii noștri, însuși sensul devenirii sale istorice.
Victor BÎRLADEANU 
Gheorghe CIRSTEA
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FAPTUL
Documentele Congresului al XI- lea al P.C.R., cristalizînd linia strategică generală și orientările tactice pentru întreaga perioadă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism, așază la baza acestei strategii, ca o premisă esențială a victoriei, continua întărire a rolului conducător al partidului.Așa cum se știe, în societatea noastră, rolul Partidului Comunist Român, ca forță politică conducătoare, este rezultatul firesc al îndelungatului proces istoric, în cursul practica socială a verificat strălucit justețea politicii •leniniste a partidului, de- ’ > ’.tul său fără margini față esele vitale ale poporului, tea de a-1 călăuzi spre inii aspirațiilor sale de elibe- ; > ocială și națională.bările care s-au produs în a noastră în procesul conți socialiste — dispariția cla- iloatatoare, făurirea și con- :ărire a unității politice a ii, omogenizarea socială tot ntuată în condițiile crește-

litant, revoluționar, în eforturi constante pentru ca, așa cum s-a subliniat în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din iulie 1975, spiritul revoluționar să pătrundă tot mai a- dînc în viața partidului, a fiecărui activist, a fiecărui membru de partid.Exemplul personal al comunistului constituie totdeauna materializarea înțelegerii rolului și responsabilității ce-i revin în activitatea organizației de partid, în viața colectivului de oameni ai muncii din care face parte. Relația directă între modul de a acționa al fiecărui comunist și forța de mobilizare a organizației de partid respective solicită imperios ca tot ce formează personalitatea comunistului — convingeri neclintite și pasiune revoluționară, consecvență in îndeplinirea sarcinilor, receptivitate la nou, competență profesională și principialitate partinică, disciplină și spirit creator, comportare morală irepro

ților generale ale evoluției societății, iși asumă in fața poporului răspunderea de a acționa fără preget pentru unirea tuturor forțelor în vederea propășirii multilaterale a României. însuflețiți de spirit de răspundere și de sacrificiu, ei nu rîvnesc la alt privilegiu decit la acela de a sluji poporul, patria, cauza socialismului.Printre principalele modalități de integrare organică a partidului in viața societății se cuvine menționată împletirea tot mai strînsă a activității de partid, de stat și obștești, atit prin Îndeplinirea concomitentă de către unele cadre de partid (la nivel central și local) a unor funcții pe linie de stat, cit și prin crearea unor noi organisme de conducere avînd un dublu caracter — de partid și de stat, sau prin aplicarea principiului rotației cadrelor, potrivit căruia activiști cu funcții de conducere alternează periodic activitatea în organele de

care a tuturor resorturilor democrației socialiste. Fie că este vorba de creșterea rolului adunărilor generale din întreprinderi și instituții ; îmbunătățirea activității comitetelor și consiliilor oamenilor muncii ; amplificarea rolului consiliilor populare, al organizațiilor de masă și obștești ; perfecționarea desfășurării, în cadrul organismelor insti- tuționalizate, a controlului maselor asupra modului cum sînt administrate bunurile obștești, asupra activității fiecărei unități economico- sociale ; organizarea periodică de conferințe și consfătuiri cu caracter național sau local — toate aceste modalități sînt menite, în ultimă instanță, să stimuleze aportul de energie, inițiativă și creație al maselor, participarea întregului popor la rezolvarea treburilor obștești. Sarcina principală care revine, in această privință, comuniștilor este de a acționa consecvent pentru combaterea oricăror mani

țiativa comuniștilor. încurajează i- nerția și rutina, ca și tendințele de pasivitate ale unor organizații de partid ce așteaptă cu brațele încrucișate soluții „de sus", lasă rezolvarea sarcinilor ce le revin pe seama forurilor superioare, în loc de a valorifica cadrul organizatoric perfecționat creat în ultimii ani și 
a folosi efectiv atribuțiile sporite de care dispun. în lumina orientării stabilite in documentele Congresului al XI-lea, se impune o tot mai strînsă îmbinare a conducerii centrale cu experiența organelor locale de partid din județe, fiecare organizație de partid din unitățile economice sau social-culturale fiind chemată să-și exercite prerogativele cu spirit de responsabilitate, competență și inițiativă, ca trăsături esențiale de care depinde în ultimă instanță gradul de eficiență al întregii ei activități.Experiența relevă că forța de mobilizare a fiecărei organizații de

durilor clasei muncitoare, a- democrației socialiste și ri- enerală a nivelului de eonii al maselor — au creat teri și mai puternice afirmării conducător ît mai mult se acestui rol în amploarea și precedent as mtem confruntați, transformări revoluționare loc in toate sectoarele.
ui al partidului, impune întă- actuala etapă, complexitatea sarcinilor cu dina-
c-parea tot mai largă și mai activă a maselor la conducerea Statuii ' ’’licită dirijarea unitară a în- . - iivități economico-sociale.•ea caracterului științific al con I u ii societății.In asemenea condiții „roluJ parti- dului omunist, ca forță politică conducătoare — sublinia la Congresul al XI-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu — este acela de a conduce în mod conștient acest proces . ■ de a acționa în strînsănță eu legitățile obiective citării sociale, pentru a nu apariția sau adîncirea unor iții, pentru a promova spiritul toluționar, noul, asigurindtriiu- societății comuniste".D cum se știe, partidul iși în- lephm te rolul conducător în socie- iaiea noastră atit prin elaborarea ' ,ă a căilor de dezvoltare a miei, cit și prin conducerea e- u a întregii activități politico- nnizatorice in vederea înfăptuirii <■• ni ilor preconizate. De altfel, i : sugestivă expresie a înde- ni acestei cerințe legice o con- nsăși elaborarea Programu- i iduluisi a Directivelor Con- • ii ii al Xl-lea, oare stabilesc lirecți e fundamentale ale dezvol- . cietătii românești pe dr,lmui ■u nului Și comunismului pCn- ■ri p ioada următorului sfert de precum și modul în care par- ? , lir.ură traducerea efectivă inobiectivelor stabilite in toate dom iile.

ROIUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI 
lege fundamentală a făuririi societății 

socialiste multilateral dezvoltate

Virta confirmă că rolul conducă- tor .. partidului se exercită cu atit Inie, mai eficient, cu cit este I nit cu mai multă responsa- la nivelul tuturor verigilor ui: ii lui, de fiecare dintre orga- itii’e sale.• sta presupune o preocupare pentru creșteroA *>«-i:alitativă a rîndurilor parti- sporirea exigenței față de le celor primiți în partid se rbinată cu ridicarea nivelului ■ i' .iștiință și de pregătire politi- ilogică a tuturor comuniștilor. I <acă ar fi să definim cerința nentală, hotăritoare, care se in acest sens în fata tuturor rațiilor de partid, a fiecăruia cei peste 2,5 milioane de co- i 1 -ti, aceasta constă, in esență, 1 ușirea organică și afirmarea mantă, zi de zi, a spiritului mi

șabilă — să se manifeste nu prin simple declarații de principiu, ci prin eforturi constante pentru înfăptuirea neabătută a' politicii partidului.în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre, creșterea rolului conducător al partidului se realizează efectiv prin integrarea sa organică in viața întregii noastre societăți, in sensul pătrunderii în mecanismul intim al proceselor de transformare revoluționară. Inlătu- rind orice manifestări ale tendinței de a acționa prin metode de comandă, ca și cum partidul ar fi un organism situat deasupra societății, fiecare comunist — așa cum se accentuează in Programul partidului — „trebuie să se integreze organic in viața economico-socială, să participe nemijlocit, în colectivul in care lucrează, la soluționarea concretă a problemelor construcției socialiste. Toți comuniștii trebuie să-și aducă contribuția la conducerea diferitelor sectoare de activitate in spiritul politicii parti- (Lultii, «.«»!«SL.W eforturilor gencrnlo ale oamenilor muncii".Viața verifică zi de zi adevărul axiomatic că nu limitindu-se să emită directive sau să dea impulsuri „din exterior", ci prin îmbinarea controlului exigent cu a- jutorul concret acordat la fața locului, prin implicarea nemijlocită a propriei răspunderi în organizarea «aii-uriTăif iî, în arlnpțoraa HAOitziilnr ți aportul efectiv la transpunerea lor în practică sînt în măsură organizațiile de partid să acționeze ca ’••factor dinamizator al colectivului în cadrul căruia activează. în felul acesta își găsește confirmare în viață ideea majoră, subliniată in documentele Congresului al XI-lea, că membrii partidului nostru nu se deosebesc de ceilalți oameni ai muncii decit prin faptul că înțeleg mai bine problemele dezvoltării economico-sociale, se bazează pe cunoașterea științifică a legită

partid cu aceea în organele de stat. ^Experiența dobindită în ultimul timp relevă că in felul acesta se înlesnesc simplificarea și raționalizarea aparatului de conducere, e- liminarea paralelismelor și suprapunerilor, realizindu-se in ultimă instanță sporirea eficienței și operativității in munca de conducere.Procesul de împletire tot mai strînsă a existenței și acțiunii partidului cu viața întregului popor se realizează, așa cum se relevă în Programul P.C.R., in condițiile dezvoltării continue a formelor democratice de conlucrare a partidului cu masele, de dezbatere publică a liniei sale politice. Pornind de la concepția marxist-Ieninistă că socialismul și democrația sînt de nedespărțit, partidul privește creșterea rolului său conducător și adincirea democrației nu ca factori distincți, ci ca elemente componente, complementare ale unui proces unitar, legic, ce condiționează progresul societății noastre. Această interdependență se reflectă in fap- oo, QÎf adînrirpa (iomocrațîeidescătușează inițiativa și energia creatoare a maselor, cu atit se consolidează poziția partidului de forță conducătoare a societății — prin sporirea aportului maselor la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.Pentru dezvoltarea pe care au căpătat-o în ultimii ani formele democratice de conlucrare a parti- clitlin rn macolo sînt grăitoare -vizitele curente de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale altor conducători ai partidului și statului in județele țării, in unitățile economice și sociale, frecventele consfătuiri pe ramuri de activitate la nivel republican și local, ampla consultare a oamenilor muncii asupra unor proiecte de legi și hotăriri. După cum se știe, Programul partidului a stabilit un ansamblu de măsuri vizînd perfecționarea in continuare a structurilor democratice ale statului, punerea viguroasă în miș

festări de formalism și rutină, pentru folosirea adecvată a cadrului instituțional superior al democrației socialiste, astfel ca el să funcționeze cu maximă eficiență socială, valorificind din plin inițiativa și puterea de creație a celor ce muncesc.Rolul conducător al organizațiilor de partid își găsește concretizare elocventă in controlul exercitat sistematic și exigent asupra activității tuturor organismelor sociale. Caracterul politic și, în a- celași timp, funcția sa de metodă științifică de conducere conferă controlului de partid rolul unei pirghii eficiente de înfăptuire a obiectivelor stabilite, aducind o contribuție nemijlocită la rezolvarea problemelor, la înlăturarea și prevenirea deficiențelor. Or, o asemenea pîrghie nu acționează automat, de la sine; numai cind are la bază cunoașterea temeinică a realităților, cerințelor și sarcinilor specifice în do-- meniul respectiv, și numai în măsura in care se desfășoară sistematic. controlul devine o metodă e- iicientă a conducerii politice. A- ceasta, bineînțeles, cu condiția de a manifesta receptivitate față de experiența înaintată, principialitate și exigență partinică in analiză muncii, combativitate față de orice tendință de a prezenta lucrurile in culori trandafirii, de a se trece superficial peste cauzele neajun- surilor.întărirea unității politice și organizatorice a partidului reprezintă, așa cum se subliniază in Programul P.C.R.. o condiție primordială a îndeplinirii cu succes a misiunii sale istorice. în acest sens o însemnătate deosebită are aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic, opus atit centralismului excesiv, cit și liberalismului. Se vădesc, deopotrivă, nocive exercitarea de către unele organe locale de partid a unei tutele mărunte, care îngrădește ini

partid este condiționată. în măsură decisivă, atit de organizarea ei democratică, cît și de precizia, dinamismul și unitatea de acțiune pe care i le conferă disciplina de partid. Iată de ce se cer deopotrivă combătute cu vigoare atit neglijarea cerințelor democratice, recurgerea la metode administrative, cît și slăbirea disciplinei prin concesii făcute tendințelor liberaliste. Numai o dezbatere democratică a problemelor, urmată de creșterea răspunderii personale in efortul consecvent pentru aplicarea hotăriri- lor adoptate, în spiritul disciplinei comuniste, poate imprima dinamism, combativitate activității fiecărei organizații.

îndeplinirea misiunii istorice a partidului se află in strînsă legătură cu activitatea cadrelor, a mili- tanților politici, a căror contribuție la îndeplinirea obiectivelor politicii partidului depinde de măsura în care se identifică cu idealurile maselor, cu interesele vitale ale națiunii, desfășoară un permanent e- iort de autoperfecționare, se ridică la nivelul înțelegerii necesităților dezvoltării sociale. Ca laturi fundamentale ale conducerii de partid, activitatea organizatorică și munca politico-ideologică de educație și convingere presupun prezența activă a cadrelor in mijlocul maselor în decursul întregii activități de pregătire și desfășurare a acțiunilor întreprinse, aportul lor direct la clarificarea problemelor, la îndeplinirea efectivă a sarcinilor ce decurg din linia politică a partidului.în condițiile complexității cres- cinde a sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, fiecare organizație de partid se dovedește la inălțimea îndatoririlor care îi revin în măsura în care reușește să înlăture din activitatea sa orice manifestare de empirism sau spirit de improvizație, să-și însușească știința conducerii societății, acționînd atit pentru cunoașterea aprofundată a realităților*, cit și pentru o bună repartizare a forțelor, pentru organizarea corespunzătoare a activității în toate sectoarele.întreaga dezvoltare a vieții poli- tico-sociale în România socialistă atestă inalta capacitate a partidului de a-și îndeplini rolul de forță politică conducătoare, de centru vital al națiunii noastre socialiste. Roadele conducerii de către partid se materializează în transformările revoluționare petrecute în societatea noastră în anii socialismului, in remarcabilele rezultate dobindite pe tărimul economiei, științei și culturii, al ridicării nivelului de ttai al celor ce muncesc, în înaintarea neabătută a poporului nostru spre obiective tot mai înalte ale progresului, bunăstării și civilizației socialiste. Este de datoria tuturor organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor să acționeze cu maximă răspundere pentru a asigura continua întărire a rolului conducător al partidului în fiecare din verigile sale și la fiecare loc de muncă, aceasta constituind chezășia accelerării mersului înainte pe calea socialismului și comunismului.
Ion MITRAN 
Tudor OLARU

DIVERS
De la Pămint 
la Lună

Laminorul de benzi la rece al 
Combinatului siderurgic Galați a 
împlinit „virsta" de 5 ani. In 
acest răstimp, harnicii lamino- 
riști de aici au dat peste plan 
zeci de mii de tone de tablă și 
bandă de oțel. Și tot de 5 ani, 
laminoriștii n-au mai cedat lo
cul de înaltă cinstire de la „pa
noul de onoare" al siderurgiștilor 
gâlățeni. Cineva a făcut un cal
cul : cu banda laminată pină în 
prezent aici s-ar putea acoperi 
distanța de la Pămint la Lună.

Fumătorul
din troleibuz

Mihai Renate, cu domiciliul 
flotant in Brașov, s-a urcat in
tr-un troleibuz din localitate cu 
țigara aprinsă. Pe bună dreptate, 
călătorii au protestat, cerîndu-i 
s-o stingă. Dar el, in mod osten
tativ și arogant, continua să fu
meze, aruncind, odată cu roto- 
coalele de fum, și injurii la 
adresa celor din jur. Intr-una 
din stații s-a urcat in același 
troleibuz și un subofițer de mi
liție (Vasile Mihalcea). Cetățenii 
l-au rugat să intervină. Subofi
țerul i-a cerut iui 
gă țigara. Supărat 
a pus mina pe o 
și a inceput să 
dreapta și in stingă pe călători, 
inclusiv pe subofițerul de mili
ție. Apoi a rupt-o la fugă. Ce
tățenii — după el. Au reușit 
să-l ajungă. Acum este cercetat 
în stare de arest de către pro
curatură.

M. R. să stin- 
foc. huliganul 
bară metalică 

lovească in

Hotărîrea
unui „băiat 
cuminte"

Recomandări bibliograficeK. Marx, F. Engels — „Manifestul Partidului Comunist", Opere, vol. 4, Ed. politică, 1958, p. 474—478 : 487.V. I. Lenin — „Ce-i de făcut ?“, Opere complete, voi. 6, Ed. politică, 1961, p. 81 ; „Un pas înainte, doi pași înapoi", Opere complete, voi. 8, Ed. politică, 1962, p. 243—249 ; 255—258.* * * Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Partea a IV-a, volumul Congresul al XI-lea al P.C.R., Ed. politică, 1975, p. 679—683.Nicolae Ceaușescu — Raport la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., Ed. politică, 1974, p. 82—92 ; Expunere la deschiderea colocviului privind problemele științei conducerii societății — ..România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", voi. 7, Ed. politică, 1973, p. 39—43 ; Cuvîntare la consfătuirea de lucru care a avut loc la C.C. al P.C.R. — „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", voi. 7, Ed. politică, 1973, p. 629—639 • Cuvîn- tarc la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, Ed. politică, 1975, p. 57__ 63.
ALTE RECOMANDĂRIPartid, stat, democrație, Ed. politică, 1974, p. 13—60.”S,c.în.teia“ nr- 10021, „Chezășia înfăptuirii misiunii istorice a P.C.R. — întărirea rolului conducător al tuturor organizațiilor sale": „Scîn- teia nr. 10074 ; „Creșterea rolului conducător al partidului prin integrarea organică în viața întregii noastre societăți".„Era socialistă" nr. 16/1975, „Partidul Comunist Român, strategul ma- ru opere de făurire a orinduirii socialiste pe pămintul României" ; „Era sonalista" nr. 22/1975. „Rolul factorului politic în societatea noastră" ; „Munca de partid" nr. 11/1975, „Creșterea rolului conducător al partidu- sarcină cheie, hotăritoare pentru înfăptuirea marilor obiective stabilite de Congresul al XI-lea".

Reproducem un fragment din- tr-o discuție avută cu Eduard Stadler, din Mediaș : „Am 33 de ani, sînt încă tînăr și băiat cuminte. Zău dacă vă mint. Sînt cel mai cuminte băiat, cînd sînt treaz. Cum dau pe git cîteva păhărele, cum nu mai știu ce fac. Mi se pare că toată lumea are ceva cu mine și atunci fac scandal. Și după fiecare scandal, am ajuns la miliție, de la miliție la tribunal și de la tribunal la «mititica». Acuma am fost condamnat pentru a 12-a oară. Tot pentru scandal. Dar altu-i baiul. Oi fi eu recidivist, oi fi meritat eu să mi se dea acum un an și patru luni, dar nu înțeleg un lucru : de ce, după ce mă întorc de «acolo», nu mai am voie să mai pun piciorul prin Mediaș trei ani de zile ? Știți ce am să fac ? Am să mă las de băutură și gata". E cel mai bun lucru.
Somn dulce,

I
trezire 
amarăne amintim cu Urși tul stagiunii tre- itrul „Bulandra" a i-nclus un bogat și variat “• spi etaculos chiar — lanț ‘ pr miere, toate semnifi- raportul orien- . imatice a teatru- D..pă ..Trei generații" i Demetrius, mon- - i „Titanic Vals" I'i.d.ir Mușatescu marca mrea teatrului de a dramaturgia in- Urbcir:; „Hedda Gabler" < * : .■ și „Azilul de■ ip: j Gorki (acesta —v iirr. ; “ al artei noas-• nli.ili. în regia lui Liviu Ciulei) atestau inte- ’ ul r ilui pentru ma- turgie devenităDebutul stagiunii actuale■ i uc'cit o altă tradițională caracteristică a Tea- bului ..Buiindra": promo-■ i a;iei contemporane străine prugresiste. apte să deschidă spectatorilor o fereastră spre dramele și bucuriile oamenilor din alte părți ale lumii, spre realitățile. existenta și năzuințele altor popoare.Iată-ne, așadar, prin spectacolul cu care Teatrul „Bulandra" și-a deschiș stagiunea, în mijlocul fră- mîntârilor și speranțelor familiei unui fermier englez. Piesa se numește 

„Ferma" și aparține lui Da
vid. Storey,, autor al binecunoscutei la noi „Viată sportivă", dar și al unor poezii, nuvele, scenarii și. mai ales, al multor piese de succes în țara sa natală și în întreaga lume.Nu „ceea ce se întîmplă" e important în „Ferma" (căci, sincer vorbind, nu se întimplă mai nimic, nu se produc prea mari revelații sau autorevelații, nu există, în ordinea faptelor, a deciziilor și nici măcar în cea a intențiilor mari elemente de surpriză). Ceea ce interesează aici este : cum a- nume gîndesc, cum anume reacționează și ce cred despre starea și perspectivele lor sociale, ce credințe etice au și ce credințe etice au pierdut, ce importanță a- cordă tradiției și cit de mult cred în înnoire. în emancipare eroii dramaturgului englez ; cît de închistați sînt ei în mentalități și obișnuințe și cit de dispuși sînt la schimbări. Au rămas (și. de fapt, au fost vreodată cu adevărat ?) tradi

ționaliști, conservatori, pu- ritaniști „sută la sută" sau dimpotrivă ?Ceea ce interesează aici este bogăția sufletească a oamenilor surprinși de dramaturg in gesturile lor cotidiene (ritualurile englezești ale ceaiului, ale meselor — cu toată familia) și prezentați în tensiunea cristalizării unor atitudini : fată de un fiu (și frate) care după ce că nu-și găsește nici un rost mai are și planuri maritale nesăbuite ; față de un soț (și un tată) cam retrograd și cam bețiv ; față

gurilor, mișcării și acțiunilor scenice de către regizoarea Sanda Mânu. O contribuție utilă are, în același sens, scenograful Hel
muth Stiirmer — prin decorul imaginat, nu însă și prin costume — insuficient de expresive, de „caracteri- zante".Conținutul uman al piesei se îmbogățește substanțial datorită eforturilor regizoarei și ale echipei de interpreți care include actori de frunte ai teatrului, aflați într-o „formă" dintre cele mai bune.

Adnotări 

la afișul Teatrului 

„Bulandra"

de niște fiice refractare la morala tradițională (prin cochetărie — Jennifer, sau prin puerilă, anarhică, revoltă — Brenda) ; față de o soție (și mamă) care-și petrece o mare parte a timpului • Ia universitatea serală, sperind de fapt să afle la cursurile de „psiho"... o soluție a fră- mîntărilor ei materne etc.Dimensiunea cea mai tulburătoare a piesei rămîne însă mesajul ei : necesitatea (și posibilitatea) vieții de familie ; refuzul familiei de a se lăsa destrămată ; capacitatea ei de a-și adăuga mereu noi vlăstare, mai viguroase. „Ferma" vorbește despre valoarea de „matcă" a acestei celule de bază a societății — loc al dragostei și înțelegerii cam des dezmințit de viața modernă — despre sentimentul regenerator al a- partenenței la o comunitate umană, al solidarității cu membrii ei.Caracteristicile, tipicita- tea vieții de familie din „Ferma" sînt admirabil sugerate la Teatrul „Bulandra" prin atmosfera densă a spectacolului, prin ritmurile imprimate dialo-

Prin mijloace simple, de mare naturalețe, Petre 
Gheorghiu (Slattery) comunică o puternică emoție comprimată (revelatoare in acest gen este scena pregătirilor pentru primirea ipoteticei nurori). Ileana Pre- 
descu, Irina Petrescu, Vale
ria Seciu, actrițe cu personalități atit de diferite, creează, fiecare în parte, interesante compoziții ale celor „trei surori" engleze, contrastante prin temperament, destin și idealuri. 
Virgil Ogășanu întrupează convingător neputința lui George-Arthur, debusola- rea, dezarmarea lui în fața vieții. Lor li se alătură in „Ferma" tinărul și înzestratul Gheorghe Radu, debutant ce vădește o intuiție foarte exactă a cerințelor rolului Albert, precum și o invitată „de onoare" : Dina Cocea, cu experiența ei scenică, cu siguranța mijloacelor sale, cu pecetea personalității sale interesante și distincte, care apare aici in doamna Slattery, realizind o impresionantă compoziție de mare densitate a trăirii. Cu toții sînt „comunicativi" și adînc umani, prin căldura lor su

fletească ; prin suferința lor atent supravegheată ; prin umorul lor salutar.
★Paralel cu montările sale obișnuite, Teatrul „Bu

landra" programează la sala cu scenă centrală de la Grădina Icoanei și un spectacol de poezie și muzică (in regia lui Petre Popescu și scenografia lui Doris 
Jurgea). Se fac auzite, cu acest prilej, capodopere ale liricii patriotice și meditative. versuri de dragoste ale clasicilor și ale unor prestigioși creatori contemporani.Selecția versurilor ar fi putut fi desigur mai exigentă. după cum nivelul la care se prezintă unii dintre actori s-ar fi cuvenit să fie altul (așa îneît, de pildă, Octavian Goga să nu apară ca un simplu autor de romanțe, iar poezia argheziană să nu fie frustrată de sensul ei filozofic adînc). Dar trebuie insistat asupra faptului că spectacolul (la care contribuie și grupul de dans contemporan condus de Adina Cezar, și Doru Stănculescu — cu baladele lui gustate de tineri) merită văzut pentru cel puțin trei momente de cea mai autentică artă, de trăire a- dîncă și elevată a versului ; de exercitare a magiei verbului poetic — acele momente cînd Ion Caramitru rostește din Eminescu și din Ion Barbu, cînd Violeta An
drei spune poezia lui Radu Stanca, iar Florian Pittiș recită din Geo Dumitrescu — vorbindu-ne despre „Spinoasa problemă a nopților".Orientat într-un sens major, variat, dens sub raportul substanței artistice, generos prin cunoașterea pe care o favorizează și prin mesajul său educativ, programul Teatrului „Bulandra" rămîne deocamdată dator sub aspectul creației originale inspirate din actualitate. Așteptăm deci, cu interes, îndeosebi din a- ceastă perspectivă, ca, după viitoarea premieră (care este... „Luna dezmoșteniților" de O’Neill), să ne in- tilnim și cu promisa și cuvenita piesă din repertoriul românesc contemporan.
Natalia 
STANCU-ATANASIU

Noi unități 
comerciale 

în BihorIn localitățile urbane și rurale ale județului Bihor se apropie de sfirșit adunările generale ale cetățenilor, în cadrul cărora se dezbat planurile de dezvoltare economico-socială și schițele de sistematizare în profil teritorial- administrativ. Un capitol special în aceste dezbateri l-a constituit programul elaborat de Direcția comercială județeană Bihor privitor la dezvoltarea, profilarea și specializarea rețelei comerciale în municipiul Oradea, in celelalte 7 orașe din județ, în comunele propuse să devină localități urbane, precum și în celelalte comune, unde programul a fost prezentat in comun de către cooperația de consum și cooperația meșteșugărească. Cetățenii și-au spus părerea și au făcut propuneri și sugestii in vederea lărgirii și modernizării rețelei comerciale. Directorul direcției județene comerciale, Zoltan Biro, ne-a precizat că o parte din noile edificii prevăzute pentru viitorul cincinal au inceput să fie construite încă în acest an, fapt care va permite ca circa 70 la sută din volumul investițiilor prevăzute pentru viitorii 5 ani să fie terminate in următorii doi ani.O grijă deosebită se acordă dezvoltării spațiului comercial în municipiul Oradea. Au inceput lucrările de construcție a unui modem magazin universal cu cinci niveluri care va avea 12 600 mp. De asemenea, au în - ceput lucrările de construcție a unui depozit central pentru mărfuri. Programul de dezvoltare a rețelei comerciale s-a a- doptat în strînsă concordanță cu planurile de dezvoltare economico-socială ale fiecărei localități, ținindu-se seama de creșterea volumului de mărfuri prevăzut a se desface în viitorul cincinal.
Dumitru GAȚAcorespondentul „Scinteii"

• Fapte • Opinii • Propuneri
• Un tînâr care face cinste familiei sale, întreprinderii la care lucrează, celor care l-au învățat să fie curajos : Dumitru Lungu. șofer pe automacaraua 31-BR-2050. într-una din zilele trecute, datorită mnnTr ‘“sf8-C- h?t<ai,‘tn -al,aturi dc alt> oameni din satul Titcov, comuna Frecaței, județul Braila, s-a reușit să se localizeze și să fie stins3 1'^bu5nit ,in ourtea unui sătean și care amenința să se extindă și la casele din jur. (Gheorghe Buzoianu, satul Titcov comuna Frecaței, județul Brăila).
• Aviz amatorilor. ° echiP“ dc la Inspectoratul de con-alMLT’A' a urmărit recent, pe șoseaua Timișoara —Smmcolau Mare, modul cum se respectă legalitatea și optimizarea &Pn°rtT10r Au“iculul 21-TM-862 (aparținînd autobazei nr 3 f°r parcat noaptea (inadmisibil) acasă la șoferul Palmert ?. ,*r.Pc ■ 11 v8,aduce “pte, in viitor, de obligativitatea locului a ’ procesul verbal încheiat cu acest prilej, soldat cu o amendă de aproape 500 lei. Mircea Revnic. șoferul autocamionului nr. 21-TM-5505. circula fără foaie de parcurs și cu viteză Mculur^PsR^Vir a.fost. amendat Pe loc. încă un exemplu: autove- al aljz2^a?.ei 2 Slblu. cu capacitatea de 7 tone, ihipajul de control^6 ? neta*at6- (Gheor’he ^^cioiu, din
® în moderna nutogară, dată de curind în folosință in orașul Ig. Neamț, curățenia nu poate fi menținută permanent din cauza obiceiului unor calatori de a arunca la intimplare hirtii, coji de semințe, 

ESIk d°rit Ca ?i opinia cetățenească să se facă mai mult simțită în combaterea unor astfel de practici, venind în spri- autoUaTg" NeamtLUt°Sării’ <Gheor’he I,ieș’ lmpiegat de mișcare,
• Omul gospodar are uneori nevoie să cumpere și o coadă ,Iopala’ de hirlȘt sau de sapă. în unitățile comerciale din orașulsTdCrîs“H, Mediaș)?"8" ““ °e CC ' (Petre Boca’
• Tg. Jiu devine un oraș tot mai frumos. Se construiește, se modernizează, se înnoiește peste tot. Și pe bd. 1 Mai s-au făcut asemenea lucrări edilitare. Insă după plecarea muncitorilor care au lucrat pe aceasta artera, mai ales pe porțiunea dintre fabrica de piine și în- ,-nrPi^.?ieîea ide * 1?ăn.' tro<uar?Ie ?u dispărut, și asta cam de mult timp, iar locyl lor l-au luat noroaiele și zloata. în apropiere se află și școala generala nr. 2, Cind elevii trec pe această porțiune de stradă s-a zisnr^^Tg^JUiV 06 3U de Z'S ediHi ? <Vasile F°Pescu. cartierul
® în anii din urma, cirnPina a cuhoscut o intensă dezvoltare economică și urbană. Acum vreo doisprezece ani, aici a luat ființă un centru stomatologic, zilnic solicitat de circa 200—250 cetățeni în netnlut 1 ^fectat acestui centru stomatologic nu mai corespunde „Lr?ai?' De aceea propun organelor locale să studieze posibilitatea amplasării centrului stomatologic intr-un spațiu adecvat noilor cerințe. (Petre Vlad, laborant la rafinăria Cimpina).
• Cînd se va repara podul (avariat de inundațiile din luna iulie a.c.) care face legătura între satul Vidolm și comuna de car® aParțme, Ocoliș, județul Alba ? Oare consiliul popular al comunei mobilizindu-i pe harnicii cetățeni de aici, nu poate să refacă mai repede acest pod ? (Gheorghe T. Dandos, din satul Vidolm, județul Alba).

Control inopinat in schimbul 
de noapte la uzina chimică Bor- 
zești. Chimițtii de aici zoresc sd 
realizeze tot mai mari cantități 
de produse peste plan. Dar cițiva 
dintre ei nu se aflau la locurile 
de muncă. Absenți nemotivați ? 
Nu. lntirziați 2 Nicidecum. In
tr-un vestiar, cițiva inși, in 
frunte cu maistrul loan Giurgiu, 
incuiaseră ușa, stinseseră lumi
na și trăgeau la aghioase. In altă 
parte, alți cițiva, tot in frunte 
cu un maistru (Ion Apostol), le 
țineau isonul. Odată cu contro
lul, le-a pierit și somnul.

Prea multă
grabă stricăDeunăzi, printre călătorii aflați pe peronul gării din Brașov se afla și un tînăr care dădea semne de nerăbdare, în așteptarea trenului spre București. Și avea de ce să fie nerăbdător și neliniștit, mai ales de cînd zărise un lucrător de miliție. Dar și lucrătorul de miliție îl zărise și nu-1 slăbea din ochi. Asupra tînărului (Ion Abrudan) s-au găsit mai multe obiecte de valoare, plus un permis de conducere auto, plus un C.E.C. cu un sold de 15 800 Iei pe numele P. B. din Sibiu. Tînă- rul a fost trimis retur pe malul Cibinului pentru reconstituirea faptelor săvîrșite și restituirea celor sustrase.
Un bolid
in noapte

In noaptea de 11 decembrie, 
un taximetru (9-B-2090), condus 
de Vasile Pentilescu, gonea ca 
un bolid pe șoseaua Olteniței 
din București. Pe aceeași șosea 
staționa un autotrailer. Tampo
narea n-a putut fi evitată. Și 
astfel, datorită încălcării unor 
elementare reguli de circulație, 
atit din partea șoferului de pe 
taxi (regimul de viteză), cit și 
a celui de pe autotrailer (stațio
nare nepermisă), accidentul ‘ a 
avut o urmare tragică. Taxime- 
tristul și-a pierdut viața, iar cei 
doi pasageri pe care-i transpor

țita au fost răniți, unul dintre 
aflindu-se in stare gravă.Rubricd redactatâ de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scinteii"i
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Mesajul adresat participantilor 
la cea de-a Xlll-a Intîlnire europeană 

a uniunilor naționale studentesti
(Urmare din pag. I)tru democratizarea largă a școlii, pentru accesul liber și neîngrădit al tineretului la învătămînt, știință și cultură, pentru asigurarea unui viitor de pace și bunăstare. Solutionarea tuturor acestor probleme cere popoarelor, tuturor forțelor înaintate, progresiste — intre care tineretul, studențimea au un rol important — să acționeze strîns unite, să militeze cu toată fermitatea pentru schimbări înnoitoare in viata societății, pentru înlăturarea structurilor anacronice, învechite, pentru o politică nouă, de egalitate, respect și conlucrare fructuoasă între națiuni.Doresc să menționez și cu acest prilej contribuția importantă pe care tineretul universitar din România, asemenea întregului nostru tineret, o aduce la opera istorică de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, la în

ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR•Toi au început în Capitală lucrările Celei de-a XIII-a Intîlniri europene a uniunilor naționale studențești consacrate dezbaterii unor probleme legate de sporirea contribuției studenților și a organizațiilor lor Ia înfăptuirea securității și cooperării pe continentul nostru și în întreaga lume.La reuniune participă organizații naționale studențești din Austria. Bulgaria, Cipru, Cehoslovacia. Dane- ' rea, Finlanda, Franța, R.D. Ger- . ,nă. R.F. Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Iugoslavia, Marea Brita- nie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Suedia, Ungaria, U.R.S.S. și România, precum și reprezentanți ai U- niunii Internaționale a Studenților (U.I.S.), Mișcării Internaționale a Tineretului și Studenților pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.), UNESCO și Federației Democrate Internaționale a Femeilor.Participanții au urmărit cu profund Interes și deosebită atenție mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, întilnirii europene a uniunilor naționale studențești. în numele participantilor a fost
Întîlnire la C. C. al P. C. R.Joi dimineața, tovarășul Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Partidului Baas Arab Socialist din Siria, condusă de Rashid Ramadan, prim-secretar al Comitetului județean Rakka. A participat tovarășul Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.întilnirea, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a prilejuit un schimb reciproc de informații privind preocupările actuale ale celor două partide.

VIZITA MINISTRULUI APARARII AL TRÂNTEIJoi, Yvon Bourges, ministrul apărării al Franței. împreună cu generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, a vizitat o unitate mecanizată din Capitală.în aceeași zi, ministrul francez a depus coroane de flori la Monumen
Industria metalurgică a realizat sarcinile 

cincinalului la principalele produseîntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ministerul Industriei Metalurgice raportează cu mindrie conducerii partidului și statului că furnaliștii, oțe- larii și laminoriștii, în frunte cu comuniștii, au îndeplinit în ziua de 9 decembrie sarcinile de plan ale actualului cincinal la principalele produse metalurgice : fontă, oțel și laminate. Pînă la sfîrșitul anului, ei sînt hotăriți să dea patriei, peste prevederile cincinalului, cel puțin 550 000 tone oțel și 600 000 tone laminate.Programul elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Horn' ; pentru făurirea societății socia- > mutlilateral dezvoltate — seSUGESTII PENTRUMOS
_____________________JGERILĂ

Moș Gerilă a început să-și pregătească sacul cu daruri pentru cei mici. O treabă deloc u- șoară, deoarece preferințele exprimate în „corespondența" trimisă pe adresa moșului sînt de o mare diversitate : fiecare copil iși dorește o anumită jucărie.Anul acesta, datorită eforturilor conjugate ale comerțului și ale producătorilor de jucării din toată țara, misiunea lui Moș Gerilă va fi mult înlesnită : avînd la dispoziție circa 1 500 de feluri de jocuri și jucării, atît din producția internă cit și din import, dintre care 260 sînt noi, alegerea darurilor nu va constitui o problemă. Aceste cifre iși găsesc reflectare în rafturile și vitrinele magazinelor și raioanelor de specialitate, mai bine aprovizionate decît în anul trecut (cantitativ sporul este de 17 la sută), cu o mai mare diversitate de jucării de toate genurile. Realizarea unei producții sporite de jucării, într-o ga

făptuirea politicii de pace și colaborare pe care România o promovează pe plan internațional, la întărirea solidarității și unității de acțiune a tineretului din întreaga lume, în lupta pentru înfăptuirea nobilelor idealuri și aspirații de libertate, independentă, democrație, pace și progres social.Exprimîndu-mi încă o dată convingerea că reuniunea dumneavoastră se va înscrie ca o contribuție de seamă la întărirea conlucrării și la unirea tot mai strînsă a forțelor tinerei generații universitare de pe continent în lupta pentru securitate și colaborare în Europa, pentru destindere și pace în întreaga lume, vă urez succes deplin în desfășurarea lucrărilor întîlnlrii. Vă doresc dumneavoastră tuturor și Întregului tineret pe care îl reprezentați realizări și satisfacții cit mai mari, multă sănătate și fericire !
exprimată gratitudinea pentru acest mesaj, expresie a atenției statornice pe care conducerea partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o acordă activității tineretului, studențimii, rolului tinerei generații în înfăptuirea dezideratelor de pace, democrație, progres social, înțelegere și cooperare în Europa și în întreaga lume.în prima zi a lucrărilor au fost prezentate rapoarte introductive privind intensificarea participării organizațiilor studențești de pe continentul nostru la realizarea unei securități reale, la asigurarea păcii și climatului de cooperare în Europa, necesitatea luptei studențimii, a tuturor forțelor progresiste pentru democratizarea sistemelor de învătămînt și educație. Pe marginea rapoartelor au avut loc dezbateri.în cadrul întilnirii, Thomas Keller, directorul Centrului european UNESCO pentru învățămînt superior cu sediul la București, a transmis participantilor un salut din partea directorului general al UNESCO, A- madou Mahtar M’Bow.Lucrările reuniunii continuă.(Agerpres)

După-amiază, oaspeții sirieni au părăsit Capitala, fiind salutați la plecare de către tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Drăgan, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., Nicolae Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți Walid Al-Moua- lem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
tul eroilor patriei și la Cimitirul militarilor francezi din București.După-amiază, oaspetele a vizitat Școala militară de ofițeri activi de artilerie antiaeriană și radiolocație „Leontin Sălăjan". (Agerpres)

arată în continuare în telegramă — indicațiile și sprijinul pe care personal și în mod permanent l-ați a- cordat, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, au asigurat metalurgiei un cadru optim pentru dezvoltare și modernizare, in condițiile continuei îmbunătățiri a calității produselor noastre. Metalurgiștii iși exprimă încă o dată hotărîrea lor fermă de a munci și în viitor cu dăruire și înaltă răspundere patriotică pentru înfăptuirea mărețelor sarcini care decurg din documentele celui de-al XI-lea Congres al-partidului, contribuind astfel, alături de întregul nostru popor, la edificarea socialismului și comunismului în patria noastră.

mă mai variată, a făcut posibilă extinderea rețelei de unități a- nume profilate, îndeosebi în Capitală. (La începutul acestei luni a fost deschis un nou magazin de jucării — „Po- gonici" — pe str. Patriei nr. 1). Jucăriile, ornamentele pentru pomul de iarnă și-au făcut apariția și în unele magazine alimentare cu autoservire, la tonetele de pe marile artere comerciale, tocmai pentru a se afla cît mai la îndemîna cumpărătorilor.Ce noutăți oferă, în această Lună a cadourilor, lumea jucăriilor ? Din politețe, să le dăm intîietate celor pentru fetițe. Desigur, pe primul loc se situează păpușile. întreprinderea „Arădeanca" produce 80 de feluri de păpuși, de mărimi dife; rite, coafate și îmbrăcate... după cerințele modei. Dintre ultimele creații ale colectivului întreprinderii: Romana, Olimpia, Doru, Crenguța. O serie . întreagă de „unelte", cu ajutorul cărora se

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII^ KENYA

Excelenței Sale JOMO KENYATTA
Președintele Republicii KenyaCu ocazia celei de-a XII-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Kenya, îmi face plăcere să vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului kenyan calde urări de prosperitate, de noi și importante succese-pe calea progresului, păcii și bunăstării țării.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite intre țările noastre vor continua să se dezvolte și pe viitor, in interesul ambelor noastre popoare, al păcii și cooperării internaționale.

Poporul kenyan aniversează astăzi un eveniment de importantă crucială în istoria țării sale — cucerirea, in urmă cu 12 ani. a independenței naționale, în fotografie : vedere din Nairobi, capitala țării.
Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte

guvernamentale româno-portughezeJoi au început în Capitală lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-portugheze.în cadrul lucrărilor s-a analizat modul în care se aduc la îndeplinire sarcinile stabilite de președinții Nicolae Ceaușescu și Francisco da Costa Gomes, constatîndu-se cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor economice româno-portugheze. S-a discutat, totodată, un program de măsuri concrete pentru finalizarea acțiunilor de cooperare convenite, în scopul dezvoltării în continuare a cooperării industriale, precum și a schimburilor comerciale dintre cele două țări. A fost exprimată, de ambele părți, hotărîrea do a le dezvolta mai cu seamă in domeniile chimiei, petrochimiei, construcțiilor de mașini, agriculturii și de a spori, în anul 1976, volumul schimburilor comerciale dintre România și Portugalia.Delegația română este condusă de Emil Drăgănescu, viceprim-ministru
O delegație a Partidului Comunist 

Român a plecat la RomaJoi dimineața a plecat la Roma o delegație a Partidului Comunist Român, care va participa la festivitățile organizate cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a tovarășei Dolores Ibarruri. președintele Partidului Comunist din Spania.Din delegație fac parte tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
La aniversarea Declarației O. N. U. 

cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor colonialeLiga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa a organizat, joi după-amiază, la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea o adunare prilejuită de sărbătorirea a 15 ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a O.N.U. a Declarației cu privire Ia acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.La adunare au participat loan Bo- tar, secretar general al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni ai muncii din instituții și întreprinderi din Capitală.Cu acest prilej a luat cuvîntul Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, care a relevat însemnătatea adoptării declarației. Vorbitorul a subliniat sprijinul activ al României — coautoare Ia elaborarea acestui document — dat luptei de elibe

pot reduce „la scară" îndeletniciri ale mamei, acasă sau Ia locul de muncă : mașini de cusut, războaie de țesut, truse medicale. truse „mica gospodină". Și jucăriile destinate băieților se prezintă într-o gamă diversă. Pentru cei mici, de pildă, există peste 200 de modele de jucării mecanice, printre care, după cum este de așteptat, vehiculele de tot felul ocupă un loc important : automobile cu telecomandă (între ele Dacia 1100 și Dacia 1 300), avioane, rachete cosmice. Nu lipsesc nici trenurile electrice, precum și alte multe „mijloace de transport". Pentru băieții mai mari, care incep să-și exerseze anumite în- demînări practice, se oferă 22 de feluri de truse, pentru tot a- tîtea meserii — truse de tîm- plar, de mecanic, de electrician, jocuri din material plastic pentru amatorii de construcții și multe altele, pe cît de atrăgătoare, pe atît de utile. Nu au fost uitați nici copiii foarte mici.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

al guvernului, iar cea portugheză de Jorge Campinos, ministrul comerțului exterior și turismului, copreședinții comisiei.A fost prezent la lucrări Antonio L. M. A. Novais Machado, ambasadorul Portugaliei la București.
★în aceeași zi, Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, l-a primit pe ministrul portughez al comerțului exterior și turismului.In cadrul întrevederii au fost examinate căile concrete de lărgire a schimburilor comerciale româno-portugheze și inițierea unor noi acțiuni de cooperare în diferite domenii de interes reciproc.La întrevedere au luat parte Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, precum și ambasadorul Portugaliei la București (Agerpres)

Mihai Burcă și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Otopenl, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

rare a țărilor și popoarelor coloniale și afirmării noilor state independente pe arena internațională.A vorbit apoi secretarul general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, prof. dr. Stanciu Stoian, care a reliefat schimbările petrecute în viața internațională în cei 15 ani care au trecut de la adoptarea declarației, subliniind că procesul de eliberare a popoarelor, țărilor și teritoriilor coloniale sau dependente, reprezintă una din trăsăturile caracteristice ale epocii contemporane. Vorbitorul s-a referit pe larg Ia solidaritatea activă a poporului român cu lupta popoarelor împotriva colonialismului și neocolo- nialismului, la sprijinul acordat de tara noastră pentru participarea deplină și egală în drepturi a noilor state la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.

întreprinderea „Dermatina" din- Timișoara a îmbogățit „menajeria" animalelor din plastisol cu iepurași, elefănței etc. La rîndul lor, creatorii de la întreprinderea de confecții din Botoșani, „Metaloglobus" și „Arta textilă" din București au realizat peste 50 de „animale", foarte asemănătoare modelelor vii.într-un cuvint, se poate spune că, în acest an, întreprinderile producătoare de jucării din lemn, din metal, din material plastic, din pluș sau din cauciuc, in strînsă colaborare cu lucrătorii din comerț, cei care cunosc cel mai bine pulsul pieței, și-au mobilizat fantezia și mijloacele materiale pentru a pune la îndemîna celor mai mici beneficiari o gamă bogată de jucării de bună calitate, frumoase. ingenioș concepute. Așadar, Moș Gerilă va putea onora cererile ce i-au fost a- dresate de către milioanele de copii care îl așteaptă cu nerăbdare și emoție.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a efectuat, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Frigyes Puja, o vizită oficială de prietenie in Republica Populară Ungară, in perioada 8—11 decembrie 1975.în timpul vizitei, ministrul român al afacerilor externe a fost primit de Losonczi Pal. președintele Consiliului Prezidențial, Lazar Gyorgy, președintele Consiliului de Miniștri, și Biszku Bela, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.Cei doi miniștri s-au informat asupra rezultatelor în construcția socialistă din țările lor. într-o atmosferă de stimă reciprocă, au efectuat un schimb deschis, sincer de păreri in legătură cu stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, precum și asupra unor probleme internaționale actuale.Miniștrii au remarcat rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor stabilite cu prilejul vizitei In Republica Socialistă România, în februarie 1972, a delegației de partid și guvernamentale ungare, în cadrul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Janos Kadar, precum și a celor convenite, în 1974. la nivelul primilor miniștri din cele două țări în conformitate cu noul tratat de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală.Părțile au apreciat pozitiv rezultatele obținute pînă în prezent în domeniul schimburilor de mărfuri, cooperării și specializării în producție. Au subliniat că sînt necesare eforturi comune pentru ca, in cadrul relațiilor economice, ponderea cooperării în producție să ocupe un loc mai important. Părțile consideră necesară intensificarea. în continuare, a colaborării, pentru a se ajunge la o nouă reglementare în domeniul hidrotehnic, în concordanță cu interesele ambelor părți.Miniștrii și-au exprimat satisfacția pentru progresele obținute în colaborarea științifică și culturală, consideră necesară dezvoltarea ei în continuare și rezolvarea sarcinilor existente.Părțile au reafirmat hotărîrea co
Cronica zilei • SPORT «SPORT • SPORT • SPORTCu prilejul Zilei naționale a Republicii Kenya, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare ministrului de externe kenyan, dr. Manyua Waiyaki.

★La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România a avut loc joi vernisajul expoziției documentare „Polonia la al VII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez", acțiune organizată în colaborare cu ambasada acestei țări la București.Expoziția ilustrează, prin intermediul a numeroase fotografii color, aspecte ale vieții economice, sociale, culturale din cel mai rodnic cincinal al Poloniei, 1971—1975.Despre semnificația acestei manifestări, în contextul multiplelor relații de colaborare care se dezvoltă intre țările noastre, au vorbit Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, și Edward Rokicki, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Poloniei la București.La vernisaj au fost prezenți Alexandru Szabo și Dumitru Turcuș, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști de partid și de stat, alți oameni de artă și cultură.
★Joi dimineața a plecat spre patrie delegația filialei gruzine a Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de R. V. Gordeziani, secretarul Comitetului de partid al Universității de stat din Tbilisi, care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., a făcut o vizită in țara noastră.La aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de membri și activiști ai Consiliului General A.R.L.U.S.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 decembrie. în țară : Vreme în 
general închisă. Se vor semnala preci
pitații locale, atît sub formă de ploaie, 
cit și lapoviță și ninsoare, la început în 
Banat și Oltenia, apoi și în Muntenia 
și Dobrogea. în rest — precipitații izo
late. Vîntul va sufla potrivit, cu inten
sificări în sudul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 7 și 3 grade, iar 
maximele între minus 2 și 8 grade. Pe 
alocuri ceață. în București : Cer mai 
mult acoperit, favorabil precipitațiilor 
în a doua parte a intervalului. Vînt po
trivit, cu intensificări de scurtă durată, 
predominînd din sectorul estic. Tempe
ratura ușor variabilă.

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18.55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19,20 1001 de seri : Joc.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,25 Film artistic ; „Vedere de 

pe pod“
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Foileton satiric : „Unde te 

grăbești ?“
17,40 Moment folcloric.
17,50 Tiparnițe românești
18.10 Muzică ușoară.
18.30 Vîrstele peliculei.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Armonii camerale.
20.30 Viața economică a Capitalei.
20.55 Telex.
21,00 Teatru liric TV. 

mună de a dezvolta și întări colaborarea în toate domeniile de activitate, în interesul celor două popoare, al cauzei socialismului și păcii.Miniștrii au subliniat hotărîrea țărilor lor ca, pe baza principiilor internaționalismului socialist, să dezvolte relațiile cu țările socialiste, să întărească prietenia cu statele participante la Tratatul de la Varșovia, să extindă colaborarea în C.A.E.R. in realizarea „Programului complex". De asemenea, România și Ungaria vor dezvolta relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, în interesul luptei antiimperia- liste, progresului social și păcii în lume. Pe baza principiilor coexistenței pașnice, promovează relații de colaborare cu celelalte state ale lumii cu orînduiri sociale diferite.în cadrul schimbului de păreri a- supra situației internaționale, miniștrii au salutat rezultatele semnificative în domeniul destinderii. Au accentuat, totodată, necesitatea continuării eforturilor în interesul consolidării. destinderii și transformării acesteia înțr-un proces ireversibil.Miniștrii au apreciat însemnătatea deosebită a încheierii cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Ei au subliniat necesitatea ca fiecare țară participantă să aplice integral principiile și normele Actului final.Cei doi miniștri de externe au evidențiat importanța completării destinderii politice cu destinderea militară.Părțile și-au manifestat îngrijorarea în legătură cu situația din Orientul Apropiat. Au reafirmat că o pace dreaptă și durabilă poate fi obținută numai dacă Israelul își retrage trupele din teritoriile arabe ocupate în anul 1967, dacă se asigură drepturile legitime ale poporului palesti- nean, inclusiv dreptul de a-și forma
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, care a făcut o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Ungară, s-a înapoiat, joi seara, în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni. erau prezenți Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au fost de față dr. Imre Farkas, însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu-

handbal Campionatul mondial femininTrei partide pierdute consecutiv în turneul final, pe scurt, o comportare net inferioară aceleia de la trecuta ediție a campionatului mondial — iată rezultatul echipei noastre feminine antrenată de Constantin Popescu. Ieri, handbalistele românce au fost învinse la trei puncte diferență, scor 10—7 (5—4) în favoarea formației R.D. Germane.Jocul echipei noastre reprezentative s-a caracterizat iarăși prin sărăcie în idei tactice — de pildă, acțiunile pe aripi și contraatacurile rapide
ACTUALITATEA LA FOTBALSezonul internațional fotbalistic intercluburi s-a încheiat miercuri, cind s-au desfășurat partidele retur din cadrul optimilor de finală ale „Cupei U.E.F.A.".Performera acestei faze a fost e- chipa Levski-Spartak Sofia, care a reușit să elimine cunoscuta formație olandeză Ajax Amsterdam. învinși în primul joc cu 2—1, fotbaliștii bulgari au cîștigat pe teren propriu cu același scor (2—1), obținînd calificarea în urma executării loviturilor de la 11 m. O performanță a realizat și formația belgiană F.C. Bruges, învingătoare cu același scor (1—0) in ambele „manșe" susținute cu echipa A.S. Roma. Deși a cîștigat. cu 2—1, jocul pe teren propriu cu S.V. Ham

Carnet cultural
FESTIVAL DE ARTĂ 

TEATRALĂLa Iași se desfășoară. în sala Teatrului Național „Vasile Alec- sandri", prima ediție a festivalului de artă teatrală. După festivitățile de deschidere, au fost prezentate publicului spectacolele „Copacii mor în picioare" de Al. Casona, ,,O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale, „Noaptea" de Mircea Radu Ia- coban (de către Naționalul ieșean), „Viforul" de Delavran- cea (Teatrul Național din Timișoara), „Tinerețe fără bătrînețe" de Eduard Covali (Teatrul tineretului din Piatra Neamț), „Matca" de Marin Sorescu (Teatrul Mic din București). Vor mai susține spectacole în continuare Teatrul Național din Cluj-Napoca, Teatrul de copii și tineret și Opera Română din Iași. A avut loc și un colocviu, pe tema „Funcția politică a teatrului in formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor". (Manole Corcaci).
PREMIERĂ TEATRALĂRecent, Teatrul maghiar de stat din Sfintu-Gheorghe a prezentat în premieră comedia în trei acte „Sfîntu Mitică Blaji- nu“ de Aurel Baranga, în traducerea lui Molnar Tibor și Vajda Bela. Piesa, ale cărei roluri principale au fost interpretate de Botka Laszlo, Volgyesi Janos, Balint Peter, Szabo La- jos și Nemes Levente, a fost regizată de Volgyesi Andras. (Tomori Gâza).

CINCINALUL - 
ÎN ARTELE PLASTICELa Galeriile de artă din Piatra Neamț s-a deschis expoziția județeană anuală, avînd ca temă, de această dată: „Cincinalul în pictură, grafică și sculptură". Artiștii locali au expus aici peste 60 de lucrări in

un stat propriu, independent, dacă se garantează tuturor statelor și popoarelor din această zonă dreptul la existență și dezvoltare independentă.Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară sprijină cu hotărîre independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Cipru, se pronunță pentru a se da posibilitatea ciprioților să-și rezolve pe cale pașnică problemele lor interne.Părțile au salutat victoriile istorice ale popoarelor indochineze, care creează condiții favorabile pentru dezvoltarea lor social-economică independentă și deschid perspective pentru destindere in Asia de sud-est și favorizează destinderea în lume.Miniștrii au apreciat importanța Organizației Națiunilor Unite în întărirea securității și păcii internaționale și consideră necesar să crească eficiența activității acestei organizații și rolul său, în Interesul păcii și securității internaționale, corespunzător principiilor Cartei.Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară vor sprijini activ, în continuare, lupta dreaptă a popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului, pentru libertate și independență, pentru progres social.Cei doi miniștri au apreciat că vizita constituie o nouă contribuție la dezvoltarea colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară. Ia o mai bună cunoaștere a politicii celor două țări.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, l-a invitat pe ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Frigyes Puja, să facă o vizită oficială de prietenie în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
★blicii Populare Ungare la București, și membri aî ambasadei.

★La aeroportul Ferihegy din Budapesta, ministrul român a fost condus de Frigyes Puja, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, de alte persoane oficiale.Au fost de față loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

au lipsit cu desăvîrșire. O singură intenție a fost evidentă : obținerea loviturilor de la 7 metri prin lupta celor doi pivoți ! Astfel nu se puteau obține golurile necesare victoriei, mai ales că, în restul timpului, numai o singură jucătoare (Micloș) amenința realmente poarta adversă ; celelalte mimau șuturile ISîmbătă, de la ora 15,30, In ultima sa partidă din turneul final, echipa României va întîlni reprezentativa Iugoslaviei.
burg, echipa F.C. Porto a fost eliminată din competiție, fiindcă fusese învinsă în primul meci cu 2—0. în partida F.C. Liverpool—Slask Wroclaw, ciștigată de echipa engleză cu scorul de 3—0, toate cele trei goluri au fost înscrise de Jimmy Case.Pentru sferturile de finală ale competiției, programate la 3 și 17 martie, s-au calificat formațiile Stal Mielec (0—1 și 2—0 cu Inter Bratislava), Dynamo Dresda (3—0 și 1—3 cu Torpedo Moscova), A. C. Milan (4—0 și 0—2 cu Spartak Moscova), C F. Barcelona (3—1 și 1—0 cu Vasas Budapesta), Levski-Spartak Sofia, F.C. Bruges, F.C. Liverpool și S.V. Hamburg.

spirate din viața economică și social-culturală a oamenilor de pe aceste meleaguri. Prin tematica abordată, expoziția oferă expresive ilustrări artistice ale realizărilor din acest cincinal în județul Neamț și, totodată, oferă un prilej de trecere în revistă a activității din ultimii cinci ani a artiștilor plastici locali. (Ion Manea).
SATU-MARE ÎN STAMPE 

Șl FOTOGRAFIILa Muzeul județean din Satu- Mare s-a deschis expoziția „Orașul Satu-Mare în imagini", care înfățișează aspecte ale evoluției și dezvoltării municipiului de-a lungul ultimelor patru secole. Sînt expuse stampe de la sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII- lea, schițe, desene și proiecte de vechi edificii și de alte tipuri de construcții, multe dispărute (ca vechiul pod de lemn peste Someș), fotografii ale fabricilor sătmărene dinainte de naționalizare, precum și imagini tonice, edificatoare ale impetuoasei înfloriri economico- sociale și urbanistice a municipiului în anii socialismului. (Oclav Grnmeza).
„PE PLAIURI 

TELEORMĂNENE"La Casa de cultură a sindicatelor din Alexandria a avut loc cea de-a VIII-a ediție a festivalului de muzică populară „Pe plaiuri teleormănene". Alături de concurenți din Teleorman, au participat și soliști din județele Argeș, Dîmbovița, Dolj, Ialomița, Ilfov, Olt și Vîlcea. Celor mai buni interpreți li s-au acordat premii. S-a organizat o dezbatere pe tema „Tradiție și actualitate în folclorul teleormănean", precum și o paradă a instrumentelor și costumelor populare locale. (Ion Toader),
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SESIUNEA ADUNĂRII ROMA VARȘOVIA

GENERALE A O. N. U ■
Convorbiri româno-italiene

Adoptarea unor rezoluții care condamnă 

politica de apartheid din Africa de SudNAȚIUNILE UNITE 11 — Corespondentul nostru transmite : Plenara Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și-a încheiat dezbaterile ției rea de Comitetul politic special. Țara noastră este coautoare la patru cele șapte documente.în rezoluții este exprimată ’ ___damnarea de către Adunarea Generală a O.N.U. a regimului rasist de la Pretoria pentru politica sa de apartheid, pentru permanenta violare flagrantă a principiilor Cartei O.N.U. și pentru continuarea ignorării rezoluțiilor și hotărîrilor Națiunilor Unite. Documentele reafirmă că regimul ilegal al Africii de Sud nu are nici un drept de a reprezenta poporul sud- african și că mișcările de eliberare națională sînt reprezentanții autentici ai covârșitoarei majorități a acestuia. Totodată, documentele adoptate exprimă profunda îngrijorare a statelor membre ale O.N.U. față de nu

din această sesiune asupra situa- din Africa de Sud prin adopta- a șapte rezoluții supuse votuluidincon-

meroasele arestări și procese care avut loc anul acesta în Sud, față de represiunile care sînt supuși liderii oprimat de către regimul al lui Vorster și cer să amnistie necondiționată tuturor celor arestați pentru opoziția lor față de politica inumană de apartheid.în același timp, plenara Adunării Generale a cerut Consiliului de Securitate al O.N.U. să ia în dezbatere de urgență situația din Africa de Sud, in scopul adoptării de măsuri eficiente pentru soluționarea ei, în special pentru asigurarea aplicării embargoului asupra livrărilor de arme. O rezoluție cheamă la intensificarea activității Comitetului special al O.N.U. pentru politica de apartheid. Adunarea Generală a condamnat, de asemenea, cu tărie acțiunile acelor state și firme străine care continuă să colaboreze cu guvernul de la Pretoria și a cerut acestora să pună capăt relațiilor cu regimul de apartheid.

au de laAfrica crunte poporului polițienesc se acorde

ROMA 11. — Corespondentul Agerpres transmite: Miercuri seara. Ugo La Malfa, președintele Partidului Republican Italian și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Italiei, l-a primit pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar ‘ P.C.R.în cursul convorbirii loc cu acest prilej s-a vistă evoluția relațiilor, pe multiple planuri, dintre România și Italia. S-a efectuat, de asemenea, un schimb de informații în legătură cu dezvoltarea raporturilor dintre P.C.R. și P.R.I. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost
★RQMA 11 — Delegația Grupului român al Uniunii Interparlamentare, condusă de tovarășul Corneliu Mă- nescu, președintele grupului, care efectuează o vizită în Italia, la invitația Grupului italian al Uniunii Interparlamentare, s-a întîlnit, joi, cu președintele Senatului italian, Giovanni Spagnolli, și cu senatorul Mario

prezenți ambasadorul Italiei la București, Ernesto Mario Bolasco, și ambasadorul României la Roma, Iacob lonașcu.
al C.C. al. care a avut trecut în re-

*Cu ocazia vizitei pe care tovarășul Ștefan Andrei o întreprinde in Italia, la Ambasada română din Roma a avut loc o întîlnire prietenească cu membri ai conducerii Partidului Socialist Italian. Au luat parte Francesco de Martino, secretar general al P.S.I., Pietro Lezzi și Luciano de Pascalis, membri ai Direcțiunii P.S.I.. Michele Achilli, vicepreședinte Grupului parlamentar al P.S.I. Camera Deputaților.
★Scelba, președintele Comisiei de litică externă a Senatului., în cursul întrevederilor a fost e- ividențiată dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor dintre cele două țări, precum și rolul ce revine parlamentarilor români și italieni în extinderea și diversificarea raporturilor de colaborare româno-italiene.

al din
po-

BELGRAD

VIENA încheierea sesiunii Comitetului
permanent al C. D.l

CONGRESUL COMUNIȘTILOR POLONEZIVARȘOVIA 11 (Agerpres). — La Varșovia au continuat joi lucrările Congresului al VII-lea al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Delegații din partea organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, unități agricole, școli, institute, unități militare și-au exprimat, în cadrul dezbateri
lor, sprijinul deplin față de linia generală a P.M.U.P. de dezvoltare a construcției socialiste în Republica Populară Polonă.Congresul a fost salutat de delegații unor partide comuniste și muncitorești care participă la lucrări.

PHENIAN

Cursul ascendent al colaborării economice
si tebnico-stiintifice dintre România si R.P.D. Coreeană

DE PRETUTINDENI

In-45au

VIENA 11 — Corespondentul Agerpres transmite : în capitala Austriei s-a încheiat sesiunea Comitetului permanent al Consiliului pentru Dezvoltare Industrială al O.N.U. Lucrările s-au desfășurat sub președinția reprezentantului României, ambasadorul Dumitru Aninoiu, președintele Consiliului pentru Dezvoltare dustrială.Participants, reprezentând cele de state membre ale consiliului,dezbătut și adoptat o serie de hotărîri în legătură cu problema transpunerii în viață a hotărîrilor și recomandărilor cuprinse în declarația și planul de acțiune adoptate la cea de-a doua Conferință a Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială de la Lima. Prin consens, a fost adoptată rezoluția privind suveranitatea permanentă a statelor asupra resurselor lor naturale și industrializarea țărilor în curs de dezvoltare — document inițiat de România și țările din „grupul celor 77", care urmează a fi adoptat de

Consiliul pentru Dezvoltare Industrială.Luind cuviritul la încheierea lucrărilor, ambasadorul român a subliniat că dezbaterile și hotărîrile adoptate oferă premise favorabile în vederea înfăptuirii obiectivelor noii ordini economice internaționale, a întăririi rolului O.N.U.D.I. în eforturile sale de sprijinire a țărilor in curs de dezvoltare. Sesiunea — a arătat el — a marcat un pas înainte în direcția sporirii asistentei acordate de O.N.U.D.I. țărilor în curs: de dezvoltare.

BELGRAD 11. — Corespondentul nostru transmite : Continuindu-și vizita in R.S.F. Iugoslavia, delegația parlamentară română, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a fost, joi. oaspetele provinciei socialiste autonome Kosovo.în cadrul unei întâlniri cu o delegație a Adunării provinciale, în frunte cu Iliaz Kurteși, președintele adunării, oaspeții din România au făcut cunoștință cu preocupările actuale ale acestei provincii pe plan politic, economic și social. Delegația a vizitat o serie, de obiective industriale din provincia Kosovo.

Cu prilejul zborului 
inaugural 

București - PekinPEKIN 11 De la trimisul special Agerpres : Cen Si-lien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, a primit delegația română participantă la zborul inaugural Bucu- rești-Pekin, condusă de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cu acest prilej. Cen Si-lien a rugat pe șeful delegației să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald și frățesc salut din partea conducerii Partidului Comunist Chinez.în cursul întrevederii au fost relevate relațiile strînse de prietenie frățească dintre popoarele celor două țări, dorința reciprocă de a dezvolta pe multiple planuri colaborarea ro- mâno-chineză.

PHENIAN 11 (Agerpres). — La Phenian s-au încheiat lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei in- terguvernamentale consultative in problemele colaborării economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și R.P.D. Coreeană.în cursul lucrărilor a fost analizat stadiul îndeplinirii înțelegerilor _ și hotărîrilor stabilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.Prin protocolul semnat de tovarășii Paul Niculescu. viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, și Kong Jin Tae, vicepremier al Consiliului administrativ, președintele părții coreene în comisie, au fost stabilite măsuri privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice și tehnico-științifice, livrărilor de utilaje complexe din

România în diferite domenii, lărgirea schimburilor de mărfuri.în timpul sesiunii au fost semnate, de asemenea, protocolul privind schimbul de mărfuri și plăți între România și R.P.D. Coreeană pe anul 1976, precum și protocolul sesiunii a V-a a subcomisiei de colaborare tehnico-științifică.în timpul vizitei în R.P.D. Coreeană. tovarășul Paul Niculescu s-a întâlnit cu Kim Sok Gi. președintele Comitetului pentru învățămînt, cu care a discutat dezvoltarea relațiilor în domeniul învățămîntului dintre cele două țări.La plecarea din Phenian, delegația română a fost șalutată de Kong Jin Tae, de membrii delegației coreene, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul României la Phenian, Dumitru Popa, și membrii ambasadei.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Situația se menține gravă

Lucrările Comisiei mixte 
româno-cehoslovace de c°- laborare tehnico-științifică s-au desfășurat la Praga între 9 și 11 decembrie. Cu acest prilej, a fost semnat un protocol care cuprinde teme variate de colaborare ce prezintă interes pentru ambele părți.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Capitala libaneză a cunoscut din nou o deteriorare a situației, noaptea de miercuri spre joi fiind marcată de puternice schimburi de focuri între facțiunile rivale. în pofida noului acord de încetare a focului, anunțat de primul ministru Rashid Karame la încheierea reuniunii Comitetului de coordonare — organism din care fac parte principalii lideri politici libanezi și reprezentanți palestineni — pe străzile Beirutului au fost semnalate noi ciocniri între forțele angajate în conflict. în cinci sectoare ale suburbiilor, ca și pe arterele ce duc spre vechiul centru comercial au fost auzite, practic fără întrerupere, tiruri de mitraliere, explozii de mortiere și rachete. Confruntările cele mai grave s-au desfășurat în zona marilor hoteluri. Incendii puternice s-au declanșat la hotelurile .,Saint Georges", „Phenicia", „Holliday Inn“, „Martinez" și „Alcazar", intervenția pompierilor fiind îngreunată de confruntările continue. Forțele rivale au făcut uz de armament greu, in cursul ultimelor ciocniri fiind înregistrat un număr de 20 de morți și 40 de răniți.

Comunicat sovieto-iugo- 
SlUV. Milo? Minici, vicepreședinte al Consiliului' Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și-a încheiat vizita la Moscova. în comunicatul dat publicității se exprimă satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de colaborare sovieto-iugoslave și perspectivele extinderii acestor relații. Totodată, părțile s-au pronunțat pentru continuarea procesului de destindere și încetare a' cursei înarmărilor, pentru respectarea cu strictețe a prevederilor Actului final pentru securitate și Europa.

Program do colaborare 
româno-austriac. La Viena a fost semnat Programul de colaborare culturală între guvernele României și Austriei pe anii 1976/1977. Programul cuprinde prevederi referitoare la modul de realizare a acordului de colaborare culturală între cele două țări, încheiat la Viena, la 17 septembrie 1971, în vederea dezvoltării colaborării româno-austriece în domeniile ' culturii și artei, științei și cercetării, învățămîntului și educației, presei și editurilor, sănătății și tecției mediului înconjurător.

părților față de evoluția ascendentă a relațiilor bilaterale, precum și interesul deosebit față de dezvoltarea specializării și cooperării în producție. Gemal Biedici și Lubomir Strougal au făcut un schimb de păreri privind situația internațională.
Convorbiri.In cadrul vizitei pe care o întreprinde în Columbia, delegația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție condusă de Aldea Militaru, președintele uniunii, a purtat convorbiri cu conducerile și specialiștii unor centre naționale de cercetări și a vizitat unități cooperatiste din regiunile To- lima și Vale de Cauca.

Puternice acțiuniMADRID 11 (Agerpres). — Răspun- zînd apelului lansat de organizațiile muncitorești aflate în ilegalitate în Spania, sprijinite de Junta Democratică din Spania și de Platforma Convergenței Democratice, peste 50 000 de muncitori din Madrid au participat. miercuri, ,lă greve, revendicind acordarea de libe.rtăți democratice și eliberarea tuturor deținuților politici. Poliția a intervenit în diferite cartiere ale capitalei spaniole și in zona șantierelor edilitare, dispersînd pichetele de greviști.întreprinderile „Standard Electrica", „Marconi", „Chrysler", „Robert Bosch", „Otis", „Kelvinator" și „Casa" (producătoare de avioane), precum și Administrația telefoanelor și Asigurările sociale se află, de a- semenea, printre sectoarele în care

greviste în Spania s-a înregistrat o participare masivă la grevă. în semn de solidaritate, studenții din Madrid au organizat numeroase întruniri. Opt facultăți au fost evacuate de poliție. Mitinguri de protest au avut loc și in întreprinderi.Mii de salariați din diverse sectoare industriale s-au alăturat joi muncitorilor care au declanșat, cu o zi în urmă, greva națională. Manifeste râ'spîndite de greviști formulează, in afara revendicărilor politice, și cereri cu caracter economic, vizînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și de, trai ale celor ce muncesc.La Barcelona și împrejurimile o- rașului au încetat lucrul circa 15 000 de muncitori, majoritatea din domeniile construcțiilor și metalurgiei.
MOSCOVA

Primele cantități de plasmă — 

preludiu la energetica termonuclearăpro-
Lu-

al Conferinței cooperare înanunțat că gu-Iu-La Belgrad s avernul francez a invitat oficial goslavia să ia parte la Conferința e- conomică internațională ce urmează să înceapă la Paris la 16 decembrie. Un purtător de cuvînt iugoslav a declarat că țara sa va depune toate e- forturile pentru asigurarea'succesului conferinței. Delegația iugoslavă va fi condusă de Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe.

Schimburi turistice.crările Comisiei mixte româno-elene de colaborare în domeniul turismului s-au desfășurat Ia Atena. A fost semnat un protocol ce stipulează noi măsuri practice pentru dezvoltarea schimburilor turistice bilaterale, precum și pentru extinderea colaborării în domeniul turismului internațional. Delegația română a fost condusă de Ion Cosma, ministrul turismului, iar cea greacă, de Ghiorghios Daskalakis, președintele organismului elen pentru turism.
lii comunicatul pfivind con’ vorbirile care au avut loc la Belgrad între Gemă! Biedici. președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., și Lubomir Strougal. președintele Guvernului Federal al R.S. Cehoslovace, se subliniază satisfacția

CAIRO

Intîlnire la nivel înalt 
egipteano-francezăCAIRO 11 (Agerpres). — Aflat la Cairo într-o vizită oficială de cinci zile, președintele Franței, Valery Gisoard d’Estaing, a avut joi o primă rundă de convorbiri cu președintele egiptean Anwar El Sadat.Luînd cuvîntul la banchetul oferit în onoarea șefului statului francez, președintele Anwar El Sadat a subliniat necesitatea continuării eforturilor vizind realizarea unei păci juste și durabile in Orientul Apropiat.La rindul său, președintele Giscard d’Estaing a arătat că „Franța apreciază acordul de dezangajare militară în Sinai, văzînd in acesta un progres semnificativ către pace“.

Instalația „Tokamak- 10“ sau, prescurtat, „T-10", creație a oamenilor de știință sovietici de la institutul de energie atomică „I. V. Kurceatov" din Moscova, unul din principalele experimente ale anului in domeniul reacției termonucleare dirijate, a produs primele cantități de plasmă. Este vorba de reproducerea, în condiții terestre, a proceselor nucleare petrecute în Soare și stele, care degajă temperaturi de zeci de milioane de grade, constituind o sursă practic inepuizabilă de energie. Parametrii plasmei obținute sînt încă reduși, iar în loc de deuteriu a fost fo

losit pentru amestecul de gaze hidrogenul. Temperatura amestecului de gaze (plasma) abia a depășit hotarul a zece milioane de grade, iar plasma s-a menținut numai circa o milisecundă. După cum apreciază presa sovietică, succesul experimentului „T-10" constituie un pas important în cercetările privind obținerea de energie cu ajutorul reacției termonucleare dirijate.în viitorul apropiat, arată acad. Evgheni Velihov, după alte cî- teva mii de asemenea experiențe, urmează să se obțină parametrii stabiliți pentru reacția termonucleară di

rijată. Se urmărește încălzirea plasmei pînă la o sută de milioane de grade, obținerea u- nei densități a acesteia de cel puțin o sută de miliarde de particule la centimetrul cub. precum și menținerea plasmei timp de o secundă. „In cazul cînd calculele noastre se vor dovedi exacte, a- firmă savantul, vom construi un reactor termonuclear în acest scop, spre mijlocul deceniului al 9-lea“. Presa sovietică a relatat că proiectul pentru un asemenea reactor există, instalația a și căpătat denumirea de „Tokamak-20“.
Laurențiu DUȚĂ

• LUNA - O SFERĂ 
GOALĂ IN INTERIOR? Studiind așa-numitele „bile cosmice" — minuscule particule de magnetit, care diferă prin compoziția lor de orice minereu teluric cunoscut — profesorul vest-german E. Seelinger a reușit să elucideze enigma originii lor, considerată pină a- cum ca fiind cosmică. Potrivit observațiilor sale, ciudatele bile, deseori goale in interior, cu diametrul de ordinul fracțiunilor de milimetru, iau naștere pe Pămint ori de cite ori apar scintei (la pornirea vehiculelor, frînarea locomotivelor etc.). Prin analogie cu modul de formare a acestora, profesorul Seelinger a emis o nouă ipoteză a genezei sistemului nostru solar. Acesta ar fi apărut în urma unor uriașe erupții în spațiul cosmic : „seînteile" rezultate, solidificate în cursul lungii perioade de răcire a sistemului solar, ar trebui să se prezinte sub forma unor sfere cu și fără nucleu de fier și a unor sfere goale în interior. Terra este un corp cu nucleu magnetic : dar Luna, prin proprietățile ei. ar putea să fie o sferă umplută cu gaze. La origine, și Pămintul ar fi putut avea un nucleu excentric ca toate tipurile de „scintei" studiate de numitul savant. Această ipoteză ar explica pentru prima oară fenomenul derivei continentelor ; avînd tendința de a se deplasa spre centrul Terrei, nucleul ar antrena in mișcarea sa importante dislocări ale mantalei terestre.

• CAPSULA DE SAL
VARE. Testările unui nou tip de barcă de salvare s-au încheiat cu succes în Norvegia. Avînd forma unei capsule construite din fibre de sticlă, ea are 10 m lungime și 3 m lățime : încărcată, cintărește pînă Ia 11 t și poate atinge o viteză de 13 km/h. Iată citeva dintre calitățile deosebite care recomandă această capsulă de salvare: suportă presiuni ce corespund unei adîncimi de 10 m sub apă, are o instalație de autoaprovi- zionare cu oxigen (ea fiind ermetic închisă) și rezistă timp de 10 minute „atacurilor" flăcărilor. Marele ei avantaj îl reprezintă însă modul cum este lansată — de pe șine fixgte pe puntea vasului, prin cădere liberă de pînă la 20 m.

• UN NOU MOTOR 
ROTATIV. Constructorii iugoslavi au prezentat în cadrul tirgului de invenții de la Zagreb „Novo ’75“ un motor rotativ in formă de stea pentru automobile, motor ce se remarcă prin calități deosebite : consumul de benzină este de numai 2 litri la suta de kilometri, iar puterea sa este de cinci ori mai mare decit a motoarelor obișnuite. La o capacitate de 1 600 cm cubi, el dezvoltă 300 CP.

• SATELIȚII Șl ZĂPE
ZILE. începind cu această iarnă, sateliții artificiali vor fi utilizați în S.U.A, pentru a se stabili ce cantitate de apă va fi eliberată primăvara prin topirea zăpezii căzute în cursul iernii. După cum a anunțat N.A.S.A., doi sateliți și-au luat deja în primire „funcția" de supraveghere a zăpezilor căzute în statele California, Colorado, Oregon și Arizona. Rezultatele studiului efectuat pe baza fotografiilor realizate de sateliți sînt furnizate centralelor hidroelectrice din regiunile respective și forurilor responsabile cu irigația terenurilor agricole.
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CREAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE Șl POLITICE MONDIALE - 
necesitate imperioasă a progresului contemporan, 

idee-forță de amplă rezonanță internațională
La încheierea recentei sesiuni de la București, organizată de Insti

tutul din Paris pentru problemele unei noi ordini economice interna
ționale, in colaborare cu Academia de științe sociale și politice. ,.Scin- 
teia“ a solicitat participanților la dezbate'ri să-și exprime opiniile in 
legătură cu cerințele și obiectivele creării unei noi ordini economice 
mondiale. Am. publicat declarația președintelui institutului, Arturo 
Frondizi. Mai jos, alte răspunsuri la ancheta noastră :

„CREȘTEREA SUBORDONATĂ UNOR INTERESE 

STRĂINE ASPIRAȚIILOR NAȚIONALE NU POATE 

REZOLVA PROBLEMA SUBDEZVOLTĂRII"

Prof. HENRY TASCA (S.U.A.)
vicepreședinte al institutului

sibil în cadrul actualei diviziuni internaționale a muncii, bazată pe raporturi de inechitate.Aceste idei ocupă un loc central in gîndirea președintelui Nicolae Ceaușescu. Concepția sa cu privire Ia instituirea unei noi ordini economice și politice mondiale cuprinde întreaga gamă a problemelor pe care le ridică o acțiune de o asemenea amploare și însemnătate pen

tru destinul civilizației umane. Se remarcă în mod deosebit caracterul realist al gîndirii președintelui României. Dezvoltarea accelerată a României, marele efort colectiv îndreptat spre depășirea stării de țară în curs de dezvoltare constituie un fericit exemplu de felul cum principiile teoretice pot fi transformate în realitate.

proprie de dezvoltare, potrivit condițiilor sale concret-istorice. însă pentru ca națiunile să se desprindă din cortegiul subdezvoltării și să se ridice spre orizonturile progresului și civilizației Sint necesare cel puțin două condiții : efortul propriu pus în slujba intereselor naționale ; o cooperare internațională care să permită accesul larg, neîngrădit, la binefacerile progresului tehnico-știin-

țific contemporan. Aceste idei — așa cum s-a subliniat și la sesiunea de la București — și-au găsit concretizarea în politica de conducere a destinelor României — țară care înaintează ferm pe calea unei dezvoltări de sine stătătoare. Ele au devenit, de fapt, postulatele fundamentale ale traducerii in viață a conceptului noii ordini economice internaționale.

Gravele distorsiuni provocate ■ de sistemul relațiilor de dependență dintre state au determinat conștiința necesității unei noi ordini economice și politice mondiale. Condiția esențială a reușitei în această acțiune crucială pentru destinele omenirii o constituie — după părerea mea — respectarea independenței fiecărei' țări, a dreptului de a dispune liber de propriile bogății. Numai în acest fel popoarele din țările subdezvoltate își vor putea mobiliza întregul potențial material și uman de care dispun pentru a-1 pune în slujba progresului lor economic și social. Dacă eforturile întreprinse pînă acum în direcția lichidării subdezvoltării n-au dat rezultatele scontate, aceasta se explică tocmai prin faptul tă procesul de creștere în țările rămase în urmă se desfășoară încă în condiții de dependență economică. Prioritățile dezvoltării „lumii a treia" se stabilesc și astăzi, în bună parte, por- nindu-se de la interesele țărilor industriale dezvoltate, de Ia impulsuri din afară. Ritmurile de creștere în țările în curs de dezvoltare sint afectate de schimburi economi

ce externe inechitabile — de pe urma cărora cei bogați cîștigă in detrimentul celor săraci — și, îndeosebi, de faptul cS pe plan intern decizia aparține adesea societăților multinaționale. O asemenea creștere, subordonată unor interese străine aspirațiilor naționale, nu poate rezolva problema subdezvoltării, a decalajelor. Din multe puncte de vedere, dezvoltarea economică se aseamănă cu procesul de creștere a unui organism viu, care poate fi influențat, dar nu determinat din afară.Este o iluzie să credem că vom putea soluționa problemele subdezvoltării numai prin îmbunătățirea poziției lumii a treia în comerțul mondial. O dezvoltare reală presupune luarea în calcul — într-o viziune globală — a numeroși parametri economici, tehnici și sociali, stabilirea priorităților și ritmurilor creșterii, pornind de Ia nevoile și posibilitățile interne din fiecare țară. Ea presupune participarea întregii colectivități, animate de un ideal comun, la găsirea de soluții adecvate condițiilor specifice ale fiecărei națiuni. Or, acest lucru nu este po

„0 NEDREAPTĂ DIVIZIUNE INTERNAȚIONALĂ 

A MUNCII GENEREAZĂ INEGALITĂȚI 

FLAGRANTE IN DEZVOLTAREA STATELOR"

Prof. FRANCO GROSOLI (Italia) 
vicepreședinte al institutului

„RODNICIA POLITICII DE DEZVOLTARE 

A ROMÂNIEI ESTE VIU CONFIRMATĂ11

Dr. GIANCARLO ELIA VALORI (Italia) 
secretar general al institutului

Reuniunea de la București, avînd ca temă concepția președintelui Nicolae Ceaușescu despre o nouă ordine economică internațională, se înscrie în cadrul activității științifice a institutului nostru, consacrată identificării celor mai potrivite căi de realizare a acestui deziderat major al lumii contemporane. Noi dorim să contribuim la generalizarea unui tip nou de relații între state, bazate pe principii și norme echitabile, care să creeze cadrul necesar afirmării plenare a fiecărei națiuni. Căci numai în aceste condiții, munca — cea mai de preț bogăție a țărilor sărace ale lumii — poate deveni cu adevărat izvor de progres social. în definitiv, munca reprezintă o adevărată „monedă de schimb" în raporturile dintre state. Dar, din cauza unei diviziuni internaționale a muncii nedrepte, care împarte popoarele în producători de materii prime și alimente, pe de o parte.

și producători industriali, pe de altă parte, s-a ajuns la inegalități flagrante in dezvoltarea statelor și în repartizarea avuției națiunilor. Cercetările noastre au în vedere aspectele politice și economice ale procesului muncii. Intr-o primă analiză, reiese că o societate în care munca oferă profituri nelimitate numai unei minorități se caracterizează prin structuri inechitabile și va contribui la reproducerea și perpetuarea acestor inechități la scară internațională. A doua analiză arată că oricît de intensă ar fi munca, oricît de mare ar fi efortul de a smulge pămîntului roade, agricultura nu va fi în măsură să pună capăt foametei, care continuă să facă ravagii pe întinse zone ale globului, atâta vreme cît nu va beneficia de avantajele celor mai noi cuceriri ale industriei, ale științei și tehnicii. Desigur, fiecare țară, fiecare națiune este liberă să-și aleagă calea

Am dedicat sesiunea de la București personalității și operei președintelui Ceaușescu, ca o expresie a sentimentelor de profundă stimă și admirație pe care conducătorul țării dumneavoastră ni Ie inspiră de atîta vreme prin politica sa internă și externă. Contactul direct cu realitățile românești a constituit pentru toți membrii delegației institutului nostru o confirmare vie a rodniciei politicii de dezvoltare a României.România, țară cu un popor minunat, intr-un răstimp istoric scurt, și-a transformat structurile productive, sociale și culturale, grație unei politici înțelepte. Președintele Nicolae Ceaușescu s-a străduit să găsească soluții originale, reușind să insufle maselor sentimentul încrederii în propriile forțe, certitudinea viitorului. Poporul român manifestă o voință fermă de a înainta pe calea dezvoltării, de a înfăptui neabătut Programul partidului și Directivele celui de-al XI-lea Congres. Nutrim o vie admirație pentru eforturile constructive ale poporului

român și avîntul continuu al țării dv., pentru lupta dv. consecventă în vederea afirmării dreptului la autodeterminare al popoarelor, a principiilor independenței și suveranității naționale în viața internațională. Iată de ce — așa cum s-a subliniat în dezbaterile de la Paris și București — România reprezintă o experiență deosebit de interesantă pentru celelalte țări în curs de dezvoltare. Scopul sesiunii și al unor acțiuni viitoare ale institutului nostru este de a oferi un exemplu concret, verificat de practica istorică și demn de urmat — desigur, adaptat condițiilor specifice — pentru statele care pășesc pe calea dezvoltării de sine stătătoare, care doresc să se afirme plenar pe arena mondială, în contextul unei noi ordini politice și economice.Declarații consemnate de
Viorel POPESCU
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• „SEXTET" PREISTO
RIC. în urma săpăturilor efectuate în apropierea orașului ucrainean Cernigov, au fost descoperite instrumente muzicale datând de mai bine de 20 000 ani. Din studiul acestora rezultă că o „orchestră" preistorică număra șase muzicieni. Instrumentele erau realizate din fragmente de schelet de mamut. p Astfel, o bucată de craniu ser y vea drept tambur ; din osul ba zinului și al umărului se făcea un fel de timpan, iar două maxilare inferioare formau un „xilofon". Instrumentele sînt decorate cu motive geometric* colorate in ocru.

• VICTIME ALE DES
HIDRATĂRII. Un număr de 1 004 copii din .Sao Paulo și-au pierdut viața, de Ia începutul acestui an, din cauza deshidratării, a anunțat miercuri secretariatul pentru sănătatea publică din statul brazilian Sao Paulo. Numărul copiilor care, au suferit din cauza căldurii excesive in anul în curs se ridică la 135 000.

• VALORIFICA
REA HÎRTIEI VECHI. Cercetătorii de la Universitatea tehnică din Dresda au elaborat o tehnologie de valorificare a hîrtiei, prin care gradul de alb al hîrtiei vechi poate fi sporit pină la 60 la sută față de albul absolut. Aceasta corespunde calității fibrelor lemnului sau celulozei, ceea ce permite întrebuințarea hîrtiei vechi la producerea de hîrtie tipografică și de scris. De pildă, hirtia veche cu un grad de alb de 30 la sută, în urma unor tratamente chi- mico-termice. obține o dublare a gradului de alb. O altă temă a cercetătorilor din Dresda se referă la folosirea sorturilor de hîrtie veche greu dizolvabi- lă. Printr-un procedeu special, fibrele iși pierd din rezistența inițială pînă la 80 la sută. Astfel preparat, materialul poate fi utilizat pentru producerea de hîrtie de împachetat și carton, în anul 1980 urmează ca 50 la sută din producția de hîrtie a R. D. Germane să se bazeze pe hîrtie veche. Aceasta înseamnă că în fondul forestier vor fi menținuți 700 000 de copaci.

- iste-
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